
A crise que está por vir
A recessão econômica resultante da pandemia de COVID-19 está impactando significativamente o distrito 
escolar da Filadélfia (SDP, School District of Philadelphia). Para o próximo ano escolar, o distrito está 
projetando um déficit de $ 38 milhões, que aumentará para $ 1 bilhão nos próximos cinco anos a menos 
que o governo tome ações específicas. A crise financeira atual pode ser tão severa quanto a que vivemos 
10 anos atrás quando o estado cortou $ 300 milhões dos fundos do SDP, o que ocasionou demissões, 
suporte reduzido para as escolas, diminuição significativa nas melhorias e manutenção das escolas e 
muito mais. Se os legisladores do estado cortarem os fundos da educação novamente, isso eliminará todo 
o progresso que tivemos nos últimos sete anos.

O que precisamos dos legisladores 
do estado no momento
Para evitar cortes orçamentários drásticos e continuar 
a fornecer programas acadêmicos e o suporte que 
nossos alunos precisam e merecem, precisamos que 
o governo da Pensilvânia tome duas ações:

Mantenha os fundos para a educação pública 
nos níveis atuais de 2019-2020. 
51% dos fundos de nosso distrito escolar são provenientes 
do estado. Grandes cortes orçamentários de nossa 
principal fonte orçamentária seria prejudicial aos 
alunos e às escolas. Não deixe que o estado equilibre 
o orçamento do próximo ano às custas de nossas 
crianças. 

Pedido 1: Não cortar os fundos para educação pública 
de 2020-2021. Manter os fundos nos níveis de 2019-2020. 

Enviar a nós todos os fundos de ajuda federal. 
O congresso estabeleceu $ 13,2 bilhões em fundos 
de emergência para o impacto da COVID-19 para as 
escolas públicas, do jardim de infância ao segundo 
grau, do país. O SDP deve receber cerca de $ 116 
milhões desses fundos. 

Pedido 2: Enviar ao distrito escolar da Filadélfia todos 
os fundos federais reservados. Não usar esses fundos 
para cumprir com outras obrigações estaduais ou 
equiparar outros fundos para nossas escolas e alunos.

Folheto de informações 
da chamada para a ação

Como você pode agir!
A partir de 21 de maio, todas as quintas-feiras 
serão o Dia da Defesa da Educação Pública na 
Filadélfia. Vamos nos fazer ouvir em 
Harrisburg todas as quintas-feiras até que o 
orçamento estadual seja aprovado. 

Ligue ou envie um e-mail para o 
senador estadual, o representante estadual ou 
o governador Wolf para que eles saibam que 
estamos contando com eles para financiar 
nossas escolas! 
Junte-se a nossa companha nas 
mídias sociais usando #fundourschools 
para pedir aos oficiais eleitos em Harrisburg 
para financiar nossas escolas!

Acesse philasd.org/fundourschools 
para as informações de contato de todos os 
oficiais estaduais eleitos, cartas e scripts de 
exemplo e mais detalhes sobre como 
interceder em Harrisburg pelo financiamento 
de nossas escolas!

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE philasd.org/fundourschools


