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Boa tarde, 
 
 
Hoje, o Conselho de Educação anunciou o nome dos 3 finalistas que serão considerados para o 
cargo de próximo Superintendente do Distrito Escolar da Filadélfia. Os finalistas são: 
 
 

• John L. Davis Jr., Chefe de Escolas, Escolas Públicas da Cidade de Baltimore  
• Krish Mohip, Oficial Adjunto de Educação, Conselho Estadual de Educação de Illinois 
• Tony B. Watlington Sr., Ed.D., Superintendente, Escolas de Rowan-Salisbury  

 
 
Você pode ler a bio completa dos finalistas em philasd.org/schoolboard/search.  
 
 
Conforme foi informado ontem, de segunda-feira, 14 de março, a quarta-feira, 16 de março, cada 
finalista passará um dia aqui em Filadélfia para participar de reuniões públicas e eventos com as 
partes interessadas mais importantes da comunidade, incluindo reuniões presenciais e com 
transmissão ao vivo pela internet com alunos, professores, diretores, pais e responsáveis. Eu vos 
convido a visitar o site philasd.org/schoolboard/search para ver o cronograma completo.  
  
A visita de cada finalista será concluída com fóruns públicos individuais, das 18h à 19h, na sede 
do Distrito Escolar na Rua North Broad, e serão moderados pela repórter Cherri Gregg da 
WHYY. Para garantir acessibilidade aos fóruns públicos, estes serão transmitidos ao vivo via 
Facebook e pelo site do Distrito Escolar, e disponibilizaremos serviços de interpretação mediante 
solicitação. Um intérprete de linguagem americana de sinais também estará presente. Para 
assegurar o compromisso do Conselho em promover uma experiência significativa para os 
participantes no Fórum Público, tanto virtualmente quanto presencialmente, todos os 
participantes terão a oportunidade de sugerir 
uma pergunta para os finalistas. De acordo com as novas diretrizes do Distrito Escolar da 
Filadélfia em relação ao COVID-19, o uso de máscara é opcional e não é obrigatório. Inscrição 
necessária para participação presencial e os assentos serão preenchidos por ordem de chegada. 
Não é necessário se inscrever para assistir e participar dos fóruns online.  
  
Esperamos que você participe conosco virtualmente ou pessoalmente na próxima semana.  
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Leticia Egea-Hinton 
Vice-Presidente 
Conselho de Educação 
Distrito Escolar da Filadélfia 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_XsRIO9bGsfYWpO7148lXWIKcSeCnioD3ACTRv_YDWyvVOA/viewform?usp=sf_link
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