
Esboço de roteiro para o vídeo para as famílias 

Olá. Sou o Dr. Tony Watlington e tenho a honra de cumprimentá-los hoje como superintendente 

do Distrito Escolar da Filadélfia. É um enorme prazer estar com vocês nesta maravilhosa 

cidade. Eu levo muito a sério a confiança depositada em mim para liderar este excelente 

Distrito na próxima etapa da sua jornada rumo à excelência para cada criança em cada 

escola. Temos muito trabalho pela frente e estou empenhado em liderá-lo de maneira 

colaborativa, bem pensada e com os interesses de todos nos alunos no centro das nossas 

conversas e tomada de decisões. 

Como superintendente, a minha primeira prioridade é escutar e aprender. Meu estilo de 

liderança é inclusivo. Portanto, nos próximos 100 dias, conversarei com uma ampla gama de 

residentes da Filadélfia, incluindo vocês, estudantes e famílias que temos o privilégio de 

atender. Quero conhecer esta grande cidade, saber o que vocês acham que o Distrito faz bem 

e onde precisamos melhorar, para poder garantir bons serviços a todos os nossos estudantes. 

Servir bem começa com a conquista da confiança, e começarei escutando para entender vocês 

e conquistar a sua confiança. Por isso, convido vocês pessoalmente para participarem de uma 

sessão de escuta e aprendizado em breve, para poder escutar e aprender diretamente com 

vocês.  Visitem a nossa nova página na web – www.philasd.org/100days. Lá, vocês podem se 

inscrever para a sessão de escuta e aprendizagem, saber mais sobre as minhas prioridades 

para os primeiros 100 dias e acompanhar o meu progresso nas próximas semanas e meses. 

Colocarei o que aprender nos próximos meses em um relatório com conclusões e 

recomendações que orientarão nosso trabalho juntos, enquanto preparamos cada aluno para a 

faculdade, ocupação e vida comunitária. 

Agradeço desde já por esta oportunidade de trabalhar em parceria com vocês. Anseio por 

nossa jornada juntos. O melhor está por vir. 
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