
Como parte de nosso compromisso contínuo de tornar todas as escolas ambientes saudáveis
e acolhedores para o ensino e o aprendizado, nós investimos mais de $250 milhões em 2020
para acelerar as tentativas de melhorias em nossos prédios. Aqui temos alguns destaques
das nossas realizações neste ano:

Melhorar as condições ambientais

Mais 28 escolas receberam o certificado de protegidas de chumbo. O número total de
escolas protegidas de chumbo é 100.
Redução completa do amianto, projetos de remediação ou reparo em 183 escolas.

Removido mais de 229.000 pés quadrados (cinco acres) e 77.000 pés lineares
(14 milhas) de materiais contendo amianto, como isolamento de tubulação e piso
de azulejo das escolas.



100% das avaliações de ventilação iniciais concluídas nas escolas.
Relatórios iniciais de avaliação são publicados aqui. 
Todas, exceto 66 escolas, têm sistemas de ventilação totalmente operacionais,
sem necessidade de reparos.
Uma vez que a regulação, redução ou reparos estiverem concluídos nas 66
escolas restantes, os relatórios de acompanhamento serão postados aqui.

Construir novas escolas e adições, e renovar escolas existentes

Construção avançada em 3 novos prédios escolares e 3 adições escolares.
Concluídos grandes projetos, como novos laboratórios de ciência e informática,
reformas de banheiros, instalações de armários e melhorias de sistemas mecânicos em
11 escolas. 
Total de 15 prédios novos ou completamente reformados desde 2015.

https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT


Modernizar salas de aula de alfabetização inicial

Modernizamos todas as salas de aula de alfabetização inicial em 11 escolas.
Modernizações totais até o momento: 510 salas de aula em 39 escolas.

Informações mais detalhadas sobre nossos projetos de melhoria dos prédios estão
disponíveis no site do Capital Programs aqui. O site será atualizado com frequência à
medida que projetos são concluídos e novos projetos são programados. Você também pode
aprender mais sobre as estratégias que guiam nosso trabalho, lendo o Plano Estratégico
de Operações.

Estamos felizes com o progresso deste ano, mas reconhecemos que há muito mais a ser
feito. Continuamos comprometidos com nosso trabalho contínuo de fornecer prédios seguros
e acolhedores para todos os alunos e funcionários.

Obrigado por fazer parte do progresso!

https://www.philasd.org/capitalprograms/construction-projects/
https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf
https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf



