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Prezados pais, famílias e alunos do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
O Departamento de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH) divulgou sua mais nova orientação 
sobre a reabertura de escolas que - como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças - 
prioriza o retorno seguro de todos os alunos às aulas presenciais, com a implementação de várias 
camadas de segurança. Nosso compromisso com você é atender ou exceder esta orientação para 
ajudar a proteger a saúde e o bem-estar de todos, enquanto recebemos todos os alunos de volta à 
escola para aulas presenciais, cinco dias por semana, a partir de terça-feira, 31 de agosto. 
 
Esta Visão Geral do Ano Letivo mostra o que esperar da reabertura das escolas. Aqui estão 
alguns destaques: 
● Máscara - Todos devem usar máscara ou outra cobertura facial aprovada enquanto estiverem 
em ambientes fechados, estejam vacinados ou não vacinados. 
● Teste COVID-19 - Continuaremos nossos testes semanais obrigatórios para todos os 
funcionários e podemos adaptá-los durante o ano. Os testes estarão disponíveis no local para 
alunos que apresentarem sintomas semelhantes aos do COVID durante o dia. Também 
seguiremos um modelo de Teste para Permanecer: Contatos próximos de casos positivos serão 
testados pelo menos 3 dias não consecutivos, nos primeiros 7 dias após a exposição. Aqueles 
cujos testes forem negativos podem permanecer na escola e não precisam ser colocados em 
quarentena. Os casos positivos devem ser isolados por pelo menos 10 dias. 
● Continuidade das aulas - os alunos que estiverem em quarentena ou em autoisolamento 
receberão suporte educacional enquanto estiverem em casa. 
● Atletas - Seguiremos um modelo de Teste para Jogar / Desempenhar: Atletas que praticam 
esportes de alto risco e artes cênicas (banda e coro) serão testados 1 a 2 vezes por semana. 
Atletas vacinados e estudantes de artes cênicas podem optar por não fazer o teste semanal com 
comprovante de vacinação. 
● Distanciamento físico - embora o distanciamento de 3 pés seja recomendado e será 
incentivado sempre que possível, a prioridade tanto do CDC quanto do PDPH é o retorno total 
dos alunos à escola, com a implementação de várias camadas de segurança. 
 
Como já mencionei antes, todas as escolas também terão purificadores de ar e de superfície, 
estações de álcool gel para as mãos sem toque, e bebedouros sem toque. 
 
Estamos entusiasmados e prontos para receber com segurança todos os alunos de volta à escola 
para aulas presenciais, alguns pela primeira vez em mais de 18 meses. Tê-los de volta em pessoa 
e cercá-los de educadores atenciosos e apoios cruciais é a melhor maneira de ajudá-los a começar 
a se curar, crescer e se integrar novamente a ambientes sociais que são essenciais para seu 
desenvolvimento. 

https://www.philasd.org/ringthebell/%23expect
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Alunos e famílias com circunstâncias atenuantes que desejam permanecer virtuais podem se 
inscrever na Escola Virtual do Distrito Escolar da Filadélfia (PVA). É importante entender que o 
PVA é muito diferente das aulas virtuais que os alunos tiveram desde março de 2020. Os alunos 
do PVA não continuarão matriculados e não receberão aulas dos professores de sua escola atual. 
Eles terão aulas 100% independentes em sua própria programação, usando recursos de 
aprendizagem fornecidos por um professor designado. Em vez de participar de atividades 
atléticas ou extracurriculares presenciais em sua escola atual, os alunos participarão das 
atividades extracurriculares oferecidas pelo PVA. Os pais / famílias interessados em PVA podem 
visitar philasd.org/pva para saber mais e preencher um Formulário de Admissão para a PVA. O 
período de inscrição para a PVA, para o ano letivo de 2021-2022, tem duas semanas e vai 
de segunda-feira, 2 de agosto a sexta-feira, 13 de agosto. Incentivo qualquer família 
interessada nesta opção virtual a considerar cuidadosamente todas as informações ao determinar 
a melhor escolha para seu filho. 
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