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25 de fevereiro de 2022 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
O Distrito Escolar da Filadélfia alcançou um marco no trabalho que visa fornecer ambientes de 
aprendizagem do século 21, necessários para que todos os alunos tenham êxito. Na reunião da 
noite passada, O Conselho de Educação aprovou contratos com duas organizações que irão 
colaborar com oficiais do Distrito, no novo Processo de Planejamento de Instalações (Sigla: FPP) 
a ser lançado em 22 de março de 2022.  
 
O FPP é um componente essencial para o plano estratégico do Distrito, que visa oferecer 
soluções tangíveis para os problemas de instalações e utilização nas escolas. Através do 
compartilhamento de dados, divulgação e engajamento da comunidade de forma presencial e 
online, o Distrito solicitará feedback da comunidade escolar sobre opções equitativas para 
planejar o futuro dos nossos ambientes de aprendizagem. Essas opções nos levarão a 
recomendações finais, as quais serão apresentadas ao Conselho na primavera de 2023 e, por fim, 
irão instruir o Plano Mestre de Instalações do Distrito, um plano estratégico de longo prazo para 
priorizar o investimento em instalações e garantir que todos os espaços de aprendizagem estejam 
equipados com as ferramentas e recursos que os alunos precisam para prosperar. 
 
Como parte do processo, ao longo dos próximos treze meses, todas as comunidades escolares 
serão avaliadas. Com base nessas avaliações, as escolas poderão participar de conversas 
conduzidas por um orientador, para fins de definir as recomendações finais. Os Estúdios WXY 
irão liderar um trabalho de engajamento extensivo da comunidade, enquanto o Skai Blue Media 
irá fornecer um suporte de comunicação estratégico, para manter as comunidades escolares 
informadas ao longo do processo. 
 
O FPP vem expandir um trabalho que já está em andamento, visando melhorar as condições das 
instalações em todo o Distrito e oferecer ambientes de aprendizagem equitativos para todos os 
alunos. Além disso, o processo amplifica e substitui o processo de engajamento da comunidade, 
iniciado pela Revisão Abrangente do Planejamento Escolar (sigla: CSPR), uma iniciativa 
pausada em 2020, devido à pandemia do COVID-19. 
 
No lançamento oficial, em março, será lançado o planejamento do projeto completo, incluindo o 
cronograma completo do projeto, com as datas em que os dados serão liberados, bem como 
detalhes sobre o processo de engajamento da comunidade. Para obter mais informações sobre o 
Processo de Planejamento de Instalações (FPP) e para ficar por dentro do projeto, visite 
philasd.org/facilitiesplanning. 
 

https://www.philasd.org/strategicinitiatives/facilities-planning/
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Cordialmente, 

     
William R. Hite Jr., Ed.D.      
Superintendente       
Distrito Escolar da Filadélfia 

 


