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DATA: 12 de abril de 2021 
 
PARA: Membros do Conselho Escolar 
 
DE: John J. Sullivan, Task Assigned 
 Chief Portfolio Services Officer 
 
ASSUNTO:  RECOMENDAÇÃO PARA ADIAR DISCUSSÕES SOBRE ZONAS ESCOLARES E USO DE 

INSTALAÇÕES ESCOLARES EM 2022/23 
 

Em maio de cada ano, o Departamento de Planejamento Demográfico e de Matrícula (DEP) realiza uma 
reunião para informar o Conselho Escolar sobre quaisquer questões relativas à matrícula estudantil e ao uso 
de instalações escolares. Nesta reunião, o DEP também apresenta uma minuta do processo de 
desenvolvimento e verificação de possíveis soluções/cenários para lidar com estas questões de uso e pode 
incluir a oportunidade para que os membros da comunidade apresentem suas próprias propostas. 
 
Na primavera de 2020, a pandemia global de COVID-19 forçou o adiamento desta reunião e, por fim, de 
todo o processo, visto que as escolas se depararam com uma abertura totalmente virtual e, posteriormente, 
com uma transição para salas de aula de baixa densidade e distanciamento físico.  Em virtude de não haver 
um processo de zoneamento escolar/uso de instalações escolares, não houve mudanças no ano letivo de 
2021/22. 
 
Como as condições começaram lentamente a voltar às operações normais e a vacinação contra COVID-19 
estar em andamento, há motivos para otimismo quanto à reabertura de escolas no outono, com todos os 
alunos em aulas presenciais em nossas instalações físicas. Pode levar muitos meses, entretanto, antes de 
vermos o impacto total da pandemia nas Escolas Públicas do Condado de Broward, e é bem possível que 
qualquer ressurgimento do vírus exija flexibilidade e agilidade na forma como as instalações são ocupadas. 
 
Por estas razões, recomendo não prosseguir com o processo de reconfiguração, consolidação ou 
reorganização de nossas instalações escolares até mais tarde no outono, quando poderemos ter uma 
melhor visão da vida após a pandemia e, portanto, mais confiança nas soluções que apresentarmos ao 
Conselho Escolar. Recomendo que as discussões sobre o uso futuro de instalações escolares tenham início 
em dezembro e abordem assuntos como: 

 
• O estado e a futura trajetória de matrículas na BCPS, incluindo os impactos da proliferação contínua 

de escolas charter e da expansão do acesso a programas de vouchers 
• Uma atualização sobre o uso de instalações em todo o distrito 
• Os custos e oportunidades de instalações subutilizadas 
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• Opções de reavaliação da área coberta  
• Oportunidades de otimização de matrículas e reorganização de escolas, incluindo 

configurações de séries alternadas 

Agradecemos aos membros do Conselho Escolar por sua paciência, enquanto passamos por estas 
circunstâncias difíceis e sem precedentes, e aguardamos com expectativa uma discussão abrangente sobre 
a futura visão de todo o portfólio de instalações da BCPS. Se tiverem alguma dúvida sobre matrículas, 
projeções de matrícula ou utilização atual das instalações, convido-os a utilizar a Ferramenta de 
Planejamento Online de Matrícula e Capacidade Escolar em 
https://webapp.browardschools.com/schoolenrollment/ ou entrem em contato com Jill Young, Diretora do 
Departamento de Planejamento Demográfico e de Matrícula pelo telefone (754) 321-2565. 
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