
Nosso progresso antes da COVID-19
Nos últimos cinco anos, o SDP fez investimentos significativos em suas escolas, o que levou a instituições 
melhores e resultados mais positivos para os alunos por quatro anos consecutivos. O distrito:
  •  Aumentou a quantidade de professores, conselheiros e enfermeiros em nossas escolas
  •  Acrescentou mais apoios e serviços sociais e emocionais para os alunos
  •  Melhorou a infraestrutura básica e a segurança do ambiente em nossas escolas
  •  Construiu novos laboratórios de informática em todas as escolas e expandiu as modernizações 
 em sala de aula

Informativo sobre nosso 
progresso e nosso panorama financeiro

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE philasd.org/fundourschools

Nosso panorama financeiro antes da COVID-19
Antes da pandemia de COVID-19, o SDP reconquistou uma base financeira sólida com: 
  •  Uma classificação de crédito de investimento pela primeira vez desde 1977
  •  Um saldo positivo no final do ano (nosso fundo de emergência) por cinco anos seguidos
  •  Uma previsão orçamentária de cinco anos que continuou sólida, mesmo com investimentos 
 contínuos em nossas escolas

Nosso panorama financeiro após a COVID-19
  •  O impacto financeiro da COVID-19 no nosso Distrito Escolar 
 foi catastrófico.
  •  Em abril de 2020, saímos de um panorama financeiro que tinha 
 orçamentos equilibrados para cada um dos próximos cinco anos 
 e passamos a um cenário com significativa falta de recursos em 
 todos os anos, levando a um déficit de US$ 1 bilhão ao longo de 
 cinco anos.
  •  Graças a um esforço de defesa bem-sucedido em Fase I e ao uso 
 do nosso “fundo de emergência”, resolvemos a falta de recursos 
 inicial do ano escolar 2020-2021 e reduzimos o déficit de US$ 1 bilhão 
 para US$ 700 milhões, o que não deixa de ser terrível.
  •  Estamos fazendo uma projeção em que os novos custos para dar 
 suporte a um ano escolar 2020-2021 seguro e bem-sucedido para 
 todos os funcionários e alunos pode chegar a US$ 64 milhões.*
  •  Para proteger o progresso que fizemos no apoio a nossas escolas e 
 nossos alunos, devemos continuar nossa campanha Fund Our Schools.

* Com base na estimativa da School Superintendents Association de US$ 490 por 
aluno para apoio com a COVID-19, incluindo protocolos de limpeza, acomodações 
no edifício, EPI etc. Antes da 

COVID-19
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