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27 de maio de 2022 

 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

Ontem, o nosso Conselho Escolar aprovou o Orçamento Operacional do Distrito para o ano 

letivo de 2022-2023, que representa o maior investimento em nossas escolas e alunos desde o 

ano fiscal de 2011. 

 

No ano passado, o Distrito Escolar investiu centenas de milhões de dólares a mais para: adicionar 

cargos específicos para atender às necessidades específicas das escolas; fornecer bônus de 

recrutamento e retenção de funcionários, para evitar interrupções nas aulas; melhorar os 

programas antes e depois da aula; aumentar o número de psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, conselheiros de saúde comportamental e especialistas em trauma e clima 

escolar; expandir programas de verão, entre outros. Agora temos um professor para cada 12.3 

alunos e um funcionário escolar para cada 6.5 alunos. E isso não é tudo.   

 

Para o ano letivo de 2022-2023, apesar da projeção de menos alunos no Distrito, aumentaremos 

ainda mais nosso orçamento operacional em mais de 175 milhões de dólares. Com base no seu 

feedback, estamos investindo ainda mais em escolas e alunos das seguintes formas: 

● duplicando permanentemente as horas e proporcionando benefícios em tempo integral 

para os funcionários do clima escolar;  

● melhorando a taxa de conselheiros por aluno,  

● adicionando mais professores de educação especial, professores para aprendizes de inglês 

e mais assistentes de aconselhamento bilíngues.  

● expandindo melhoramentos ambientais que nos aproximam do objetivo de certificar todas 

as escolas como Seguras de Chumbo até 2024, e  

● financiando a instalação de 800 bebedouros nas escolas até 2025 ou antes.  

Somos gratos pelo financiamento único federal da Lei do Plano de Recuperação Americano, que 

tornou possível estes investimentos dramáticos em nossas escolas e alunos. Também somos gratos 

pelo incrível trabalho de cada funcionário do Distrito Escolar, enquanto utilizamos estes fundos 

para investir nas necessidades sociais, emocionais e educacionais de todos os nossos alunos. A 

prefeitura e o estado também devem adotar seus orçamentos, o que também impactará nosso 

orçamento, em junho. Até lá, você pode saber mais sobre o orçamento do Distrito aqui.  

Cordialmente, 

 

https://www.philasd.org/budget/services/public-information/
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