
 

 

 

 

 

 

 

METAS & SUPORTES  
 

 

 

NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS 

O Conselho  introduziu  essas metas  e  

suportes  em  junho  de 2020  e  planeja  

compartilhar mais informações com nossas 

comunidades escolares ao longo do outono 

através de seminários online, redes sociais, 

cartas, nosso site e, é claro, em nossas 

reuniões, onde estaremos ansiosos por 

receber as opiniões e perguntas da 

comunidade. O Conselho planeja votar na 

adoção das novas Metas e Suportes 

em sua reunião de ação de dezembro, e espera 

que o Distrito os implemente a partir de janeiro 

de 2021. 

 
O Conselho pede a todos nas nossas 

comunidades escolares para unir forças e 

apoiar esse trabalho essencial. 
 

  GOALS & GUARDRAILS 

 

ONDE ESTAMOS 
Embora o Distrito Escolar da Filadélfia esteja progredindo em áreas como o aumento do número de 

escolas de alto desempenho, reduzindo o número de escolas de baixo desempenho 

e  aumentando a taxa de formatura  em 4  anos, ainda  há  muito mais  a ser feito. Os 

estudantes da Filadélfia continuam tendo dificuldades acadêmicas  e  tendo um baixo 

desempenho,  em comparação a estudantes de outras  cidades. O  Conselho  quer    

mudar  isso  e  focar  atentamente  em aumentar o desempenho dos alunos, garantindo que 

os alunos sejam capacitados a prosperar, ter sucesso e liderar em uma sociedade global. 

 

 
ONDE QUEREMOS IR 

O Conselho acredita que a educação deve ser 

equitativa, especialmente em uma cidade com 

uma alta taxa de pobreza, em um distrito escolar 

onde a maioria dos estudantes é de cor e muitos 

possuem necessidades especiais. Equidade 

educacional significa dar a cada aluno o que 

ele precisa para atingir o seu potencial máximo. 

 
Para antigir esse objetivo, o Conselho irá 

concentrar suas prioridades na aprendizagem dos 

alunos e garantir que cada criança tenha os 

recursos necessários para prosperar, das 

seguintes formas: 

• estabelecendo metas específicas  de 

longo prazo para estudantes;   

• definindo "suportes" não acadêmicos – as 

condições necessárias para os alunos terem 

êxito; 

• responsabilizando o  Distrito  e nós 

mesmos  por  alcançar  nossas  metas  e  

suportes. 



NOSSAS METAS 

As metas listadas abaixo são os objetivos que devemos alcançar para garantir que os alunos estejam 

recebendo as ferramentas acadêmicas e habilidades necessárias para terem sucesso no mundo do 

século 21. 

 

  LEITURA   MATEMÁTICA  FACULDADE & CARREIRA  
 

Visão: Todo aluno lê no nível 

de sua série ou acima. 

 
Descrição: A leitura é uma 

habilidade fundamental para o 

sucesso na escola, faculdade, 

local de trabalho e vida. 

Visão: Todo aluno atinge o nível 

de sua série ou acima, em 

matemática.  

 
Descrição: Os alunos precisam 

de  uma   base forte  em 

matemática para acompanhar 

níveis mais altos  de  ensino  na 

escola intermediária e ensino 

médio, para  terem sucesso  em  

diversas  carreiras profissionais. 

Visão: Todo aluno se forma 

preparado para a faculdade e 

carreira profissional. 

 
Descrição: Todo aluno 

precisa ter o conhecimento 

acadêmico fundamental e a 

oportunidade de experiência 

que irá prepará-lo para ter 

sucesso após o ensino 

médio.

 

NOSSOS SUPORTES  

Um bom desempenho estudantil só acontece quando proporcionamos 

aos alunos as condições que eles precisam para alcançá-lo. 

 
Os suportes abaixo são condições inegociáveis que devem existir 

nas escolas, para que possamos alcançar nossas metas: 

 
Todas as escolas serão lugares seguros, acolhedores e saudáveis 

onde nossos alunos, funcionários e comunidade desejam estar e 

aprender todos os dias. Isso significa que nossas escolas serão: 

• Ambientes seguros e limpos; e 

• Espaços com  climas inclusivos  que  fornecem aos alunos    

acesso  a  fortes apoios sociais, emocionais  e de saúde mental.  

 
Todos os alunos terão uma educação bem completa com 

oportunidades co-curriculares em artes e atletismo, integradas à 

experiência escolar. 

 
Todos os pais e responsáveis serão bem-vindos e incentivados a 

serem parceiros na comunidade escolar de seus filhos. 

 
O Distrito Escolar trabalhará para desmantelar práticas racistas 

que dificultam o desempenho dos alunos. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES  SOBRE  METAS  E SUPORTES, VISITE: 

philasd.org/schoolboard/goals-guardrails Portuguese  


