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18 de novembro de 2022 

 

Prezados Pais e Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia (School District of Philadelphia), 

 

Venho fornecer uma atualização sobre o andamento do Processo de Planejamento de Instalações (FPP). O 

FPP utiliza dados e contribuições da comunidade para apresentar um conjunto de recomendações que 

trará informações sobre o Plano Diretor das Instalações (Facilities Master Plan) do Distrito e, em última 

análise, nos aproximará da implementação de nossa visão de que todas as crianças merecem ter acesso a 

uma ótima escola.  

 

Desde o lançamento do FPP na primavera passada, realizamos avaliações escolares intensivas, conduzidas 

por especialistas do setor, que renderam dados valiosos e extensos sobre nossas instalações, incluindo sua 

situação, capacidade e adequação educacional. Além disso, neste verão, promovemos nove conversas na 

comunidade em que os membros de nossas comunidades escolares conheceram melhor o FPP, 

observaram os dados da avaliação e forneceram informações sobre o que o Distrito deveria levar em 

consideração ao tomar decisões relacionadas às instalações. 

 

Agora chegamos em um momento crítico. Como parte da minha transição, assumi o compromisso de 

lançar um novo Plano Estratégico para todo o Distrito na primavera de 2023 – o cronograma original do 

Plano Diretor das Instalações. Como o Plano Diretor das Instalações precisará estar alinhado ao 

Plano Estratégico para todo o Distrito a fim de garantir que as escolas e edifícios deem melhor 

suporte à visão relacionada a ambientes acadêmicos e de aprendizagem de alta qualidade, 

pausaremos o FPP até que o novo Plano Estratégico esteja mais próximo da conclusão. 

 

Entendo que isso possa decepcionar aqueles que esperavam mais informações sobre nosso plano de 

instalações. Entretanto, acredito que todos podemos concordar quanto à importância de fazer do jeito 

certo, e para tal é necessário um foco unificado, uma tomada de decisão cuidadosa e um pouco mais de 

tempo. 

 

Quero esclarecer que continuaremos avançando com os diversos projetos de melhoria de capital e 

remediação ambiental que atualmente estão em andamento ou planejados em edifícios em todo o Distrito. 

Essa pausa temporária nos oferece uma oportunidade de garantir um alinhamento coeso entre o Plano 

Estratégico para todo o Distrito e o Plano Diretor das Instalações. 

 

Agradecemos sua compreensão, paciência e parceria nessa complexa iniciativa. Vocês podem 

acompanhar o progresso e saber mais sobre o FPP no site philasd.org/facilitiesplanning.  

 

 

 

 

 

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


 

Atenciosamente, 

 
Tony B. Watlington Diretor Sênior de Educação. 

Superintendente 

O Distrito Escolar da Filadélfia 


