Flyer
Visão Geral do ano Letivo de 2021-2022
O Distrito Escolar da Filadélfia está pronto e animado para receber com segurança todos os
alunos de volta à escola para aulas presenciais, alguns pela primeira vez em mais de 18
meses. Acreditamos que ter os alunos de volta, interagindo com educadores atenciosos e
recebendo suportes essenciais pessoalmente em nossas salas de aula é a melhor maneira de
ajudá-los a se curar, evoluir nos estudos e se engajar novamente a ambientes sociais
escolares que são fundamentais para o seu desenvolvimento.
O que esperar quanto a reabertura das escolas:
(Sujeito a alterações, com base nas condições da COVID-19)
Primeiro dia de aula

Terça-feira, 31 de agosto para todas as séries

Formato das aulas

Dia inteiro, aulas presenciais, 5 dias por semana
De 31 de agosto a 8 de setembro, o Jardim de
Infância terá apenas meio dia de aula e as escolas
estarão fechadas em 6 e 7 de setembro.

Frequência escolar

Todos os alunos devem comparecer às aulas no
horário, todos os dias.

Avaliação de saúde

Os funcionários e as famílias devem avaliar a si
mesmos e a seus filhos antes de entrarem nas
escolas e escritórios do distríto, para garantir que
estejam livres de sintomas.

Máscaras & cobertura facial

Obrigatório para alunos e funcionários vacinados e
não vacinados; fornecido pelas escolas.

Estações de álcool gel sem toque

Disponível em todas as escolas

Testes de COVID-19

Alunos: Teste disponível no local para alunos que
apresentarem sintomas semelhantes aos da COVID
durante o dia.
Equipe: Continuar testando todos os funcionários uma
vez por semana; pode ser adaptado ao longo do ano.
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isolar por pelo menos 10 dias.
Esportes/Artes performáticas

Teste para Jogar / Desempenhar: Atletas que
praticam esportes de alto risco e alunos que
participam de certas artes performáticas (banda e
coro) serão testados 1 a 2 vezes por semana. Atletas
vacinados / estudantes de artes performáticas podem
optar por não fazer o teste semanal com comprovante
de vacinação.

Casos positivos confirmados de
COVID-19

Comunicação: escolas impactadas e famílias
informadas.
Pessoa que testar positivo: isolamento obrigatório em
casa por pelo menos 10 dias
Fechamento de escolas ou salas de aula: somente se
aconselhado pelo Departamento de Saúde Pública da
Filadélfia

Continuação das aulas

Os alunos em quarentena ou em autoisolamento
receberão suporte educacional enquanto estiverem
em casa.

Distanciamento social

Embora seja incentivada uma distância de 3 pés,
sempre que possível, a prioridade tanto do CDC
quanto do PDPH é o retorno total dos alunos com a
implementação de várias camadas de segurança.

Ar e purificadores de superfície

Em todos os espaços de aula, ginásios, refeitórios e
escritórios

Limpeza e desinfecção

Escolas limpas e higienizadas antes de 31 de
agosto e todos os dias ao longo do dia, após a
reabertura das escolas.

Suporte estudantil

Mais suporte para ajudar os alunos a lidarem com
traumas, fazerem a transição de volta para um dia
escolar mais estruturado e evoluir nos estudos e vida
social.
A partir do primeiro dia, todas as escolas se
concentrarão em construir relacionamentos e em criar
um ambiente escolar seguro e acolhedor para todos.

Atividades e esportes
extracurriculares

Todas as atividades retornarão pessoalmente.
Espectadores autorizados somente em jogos ao ar
livre.

Transporte para alunos

Todos os ônibus escolares e vans são limpos entre as
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viagens. Transpasses semanais serão substituídos
por cartões estudantis de transporte SEPTA
Opções de aulas remotas

Oferecido por meio da Academia Virtual do Distrito
Escolar da Filadélfia. Aulas 100% independentes. O
prazo para inscrição é 13 de agosto. philasd.org/pva

Lembre-se de entrar com frequência no site philasd.org/ringthebell para obter as últimas
notícias e recursos de volta às aulas.
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