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13 de janeiro de 2023 

 

Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

Em dezembro, eu dividi com vocês que havíamos entrado na terceira e última fase do meu plano de 

transição: o desenvolvimento de um Plano Estratégico de 5 anos para o Distrito Escolar da Filadélfia. O 

desenvolvimento do Plano Estratégico será dirigido por uma Equipe de Liderança, um Comitê de Gestão e 

vários Grupos de Conselho – três grupos distintos que representam a ampla variedade de perspectivas e 

especialidades diversas em nossa comunidade do Distrito Escolar da Filadélfia (sigla: SDP).  

 

Hoje, tenho o prazer de nomear os membros da equipe do Planejamento Estratégico. Clique nos links abaixo 

para entrar no nosso novo site do Plano Estratégico e encontrar os nomes dos membros da nossa Equipe de 

Liderança, Comitê de Gestão e Grupos de Conselho. 

 

Equipe de Liderança | Comitê de Gestão | Grupos de Conselho 

 

Também gostaria de dividir algumas datas de marcos importantes no processo do planejamento estratégico. 

Eu continuo comprometido em mantê-los informados durante o processo de planejamento, para que você 

receba mais notícias (por volta) dessas datas. 

 

● 23 de janeiro de 2023: Divulgação da Missão, Visão e Valores Fundamentais  
● 23 de março de 2023: Proposta de Teoria de Ação e Prioridades, para orientar o plano final  
● 27 de abril de 2023: Compartilhar Metas e Estratégias para orientar o plano final  
● 26 de maio de 2023: Conselho de Educação aprovará o Plano Estratégico final 

 

O estabelecimento da Missão, Visão e Valores Fundamentais é um ponto crítico para iniciar o 

desenvolvimento do Plano Estratégico. Portanto, o questionário, que será lançado em 23 de janeiro, será 

uma oportunidade para acrescentar mais informações a tudo o que já foi dividido comigo durante as 

sessões “ouvir e aprender” no outono, e influenciar diretamente a direção do Distrito Escolar da 

Filadélfia. Eu incentivo você a responder ao questionário com sinceridade – sua opinião é importante para 

mim. Eu espero que você acompanhe o progresso e fique atento a outras formas de se engajar, visitando o 

nosso site do Plano Estratégico: www.philasd.org/strategicplan. 

 

Eu sou muito grato a cada funcionário, estudante e familiar do Distrito Escolar da Filadélfia e membros da 

comunidade que se engajaram no processo de transição até agora. Eu sou especialmente grato a cada 

membro da equipe do Plano Estratégico e me sinto honrado em presenciar o seu desejo em servir com 

excelência os alunos e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia. Estou empolgado para trabalhar junto a 

estes grupos para criar um plano abrangente e ambicioso, que irá guiar o nosso caminho até alcançarmos 

as Metas e Observâncias do Conselho de Educação e nos tornarmos o distrito urbano de mais rápido 

progresso no país. Obrigado por embarcar conosco nesta jornada! 

 

Em colaboração,  
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