
Entendendo o processo
de planejamento das
instalações
O Distrito Escolar da Filadélfia lançou o Processo de
Planejamento de Instalações (FPP), marcando um
passo essencial para a realização de sua visão de que
todas as crianças tenham acesso a uma grande escola.
Os edifícios escolares desempenham um papel
essencial no apoio à realização dos alunos, portanto
devemos planejar de forma ponderada e proativa não
apenas os novos edifícios escolares, mas o que deve
ser feito com nossos edifícios escolares existentes
para que os alunos tenham acesso a ambientes de
aprendizagem que estimulem a criatividade, apoiem os
programas acadêmicos e atendam às suas
necessidades da aprendizagem do século XXI.

O processo começa com avaliações intensivas de
nível escolar, lideradas por especialistas do setor, que
juntos fornecem uma visão estratégica
e sistêmica dos edifícios e programas escolares
existentes e como as populações e comunidades em
nossa cidade são projetadas para mudar nos próximos
anos. Os dados são usados para identificar os desafios
específicos que nossos edifícios escolares estão
enfrentando ou devem enfrentar nos próximos anos, e
informar recomendações para enfrentar esses desafios
como parte do Plano Diretor de Instalações a longo
prazo do Distrito.

Linha do tempo
Final de abril de 2022
Liberação de dados das instalações e lançamento de
site interativo

Maio de 2022
Conversas Comunitárias

Junho de 2022
Constatações da comunidade e próximas etapas

Setembro de 2022
Previsão de liberação de inscrição no distrito

Outubro a dezembro de 2022
Reuniões realizadas na escola

Janeiro de 2023
Constatações da comunidade e próximas etapas

Abril de 2023
Conversas Comunitárias

Maio de 2023
Plano Diretor de Instalações apresentado à Diretoria

Envolver os pais e tutores, funcionários, estudantes e outros interessados de nosso distrito é uma parte essencial do
processo e haverá oportunidades para que suas vozes sejam ouvidas e consideradas. As recomendações finais vão
equilibrar os interesses das comunidades escolares individuais com a responsabilidade geral do Distrito de usar seus
recursos finitos para fazer o que é melhor para todos os estudantes.


