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7 de fevereiro de 2022 

 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Nós, do Distrito Escolar da Filadélfia, estamos felizes em anunciar que, na quinta-feira, 10 

de fevereiro de 2022, estaremos lançando o Relatório do Progresso Escolar de Educação e 

Equidade (SPREE) do ano letivo de 2020-2021. 

 

O novo SPREE vem substituir o antigo Relatório de Progresso Escolar (SPR) o qual fornecia 

informações sobre as áreas de êxito e áreas que precisavam de melhoria em cada escola. O 

SPREE é uma ferramenta aprimorada que se alinha melhor às Metas e Observâncias do Conselho 

de Educação, as quais estabelecem objetivos claros que os alunos devem atingir e as condições 

que devem existir nas escolas para empoderar nossos alunos, para que tenham sucesso dentro e 

fora da sala de aula. O SPREE destaca o nosso progresso geral como Distrito, e mostra o 

progresso de cada escola, tanto nas medidas tradicionais de desempenho (tais como proficiência 

em testes estaduais e taxas de formatura) quanto em medidas adicionais de clima escolar, cultura 

e oportunidade.  

 

Como sabemos muito bem, o ano de 2020-2021 não foi nada normal. Como a pandemia nos 

obrigou a mudar para aulas virtuais, muitos alunos não fizeram os testes estaduais, como os 

Keystones e PSSAs. Como esses dados dos testes estão ligados a várias medidas do SPREE, o 

relatório do ano letivo de 2020-21, o qual será chamado de SPREE Lite, será um pouco 

diferente dos relatórios dos próximos anos. Este não mostrará informações de desempenho nas 

áreas de Leitura & Artes da Língua Inglesa, tampouco em Matemática & Ciências. Além disso, 

não incluirá pontuações gerais. Em vez disso, o SPREE Lite de cada escola mostrará a lista com 

todas as medidas que serão avaliadas nos próximos relatórios do SPREE, e incluirá informações 

de desempenho apenas nas áreas que puderam ser avaliadas neste momento: Preparação para a 

Faculdade & Carreira Profissional, Clima Escolar, Cultura & Oportunidade. 

 

Desenvolvemos alguns recursos que podem ajudá-los a ler e compreender o SPREE. Este Guia 

para a Família fornece uma visão geral do SPREE e como ele está ligado às Metas e 

Observâncias. Este Guia do Usuário fornece informações técnicas mais detalhadas sobre como 

calculamos a pontuação de cada medida. E, finalmente, esta página de Perguntas Frequentes 

esclarece várias dúvidas comuns. Todos esses recursos, entre outros, podem ser encontrados no 

site do SPREE www.philasd.org/spree.     

 

Obrigado por colaborar com o Distrito, enquanto lutamos juntos para ajudar nossos alunos a ter 

sucesso!  

http://www.philasd.org/spree
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/goalsandguardrails/
https://www.philasd.org/performance/wp-content/uploads/sites/85/2022/02/Portuguese_SPREE_FamilyGuide22.pdf
https://www.philasd.org/performance/wp-content/uploads/sites/85/2022/02/Portuguese_SPREE_FamilyGuide22.pdf
https://www.philasd.org/performance/wp-content/uploads/sites/85/2022/02/2020-2021_SPREE_UserGuide_20210126.docx.pdf
https://www.philasd.org/performance/wp-content/uploads/sites/85/2022/02/Portuguese_SPREE_FAQs.pdf
http://www.philasd.org/spree


 

 

Cordialmente, 

 

     
William R. Hite Jr., Ed.D.      

Superintendente      

Distrito Escolar da Filadélfia 

 

 

 


