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Prezadas Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,

Hoje, o Distrito Escolar da Filadélfia anunciou o lançamento do 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 em nível escolar, lideradas por especialistas da
indústria, 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. Este plano, que estará disponível a partir do segundo semestre de 2023, dará
prioridade aos gastos de investimento que alinham os ambientes de aprendizagem com a
evolução das necessidades da comunidade, das instalações e da educação.

O planejamento das instalações é um processo que nos comprometemos a fazer em parceria com
nossas famílias e comunidades escolares. Para dar início a nossos esforços de engajamento,
estamos convidando todos os membros de nossa comunidade a participar de uma das diversas
Conversas Comunitárias de 10 a 25 de maio de 2022, em que você pode aprender mais sobre o
FPP, obter uma visão geral de alto nível dos dados que estão sendo usados no processo e
compartilhar ideias sobre o que o Distrito deve levar em consideração ao tomar decisões sobre as
instalações. Para se inscrever em uma dessas sessões e saber mais sobre o FPP, acesse
philasd.org/facilitiesplanning.

Esperamos vê-lo em uma próxima Conversa Comunitária.
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https://www.philasd.org/strategicinitiatives/facilities-planning/


Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Doutor em Educação
Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia


