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Prezadas famílias e comunidade do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Hoje marca o fim da minha primeira semana como superintendente do nosso grande Distrito 

Escolar. Antes de compartilhar algumas reflexões e pensamentos com vocês, quero primeiro 

dizer o quanto sou grato pelo acolhimento caloroso que recebi de alunos, famílias e vários outros 

membros da nossa comunidade da Filadélfia. Desde cartas e e-mails recebidos até os primeiros 

encontros “meet-and-greet” e as saudações e boas-vindas ao me ver pela cidade. Vocês me 

fizeram sentir em casa e eu estou, sinceramente, muito grato. 

 

Como vocês sabem, eu estabeleci uma agenda um tanto ambiciosa para meus primeiros 100 dias, 

sobre a qual você pode aprender mais na página philasd.org/100days. Lá, você pode preencher a 

Pesquisa Ouvindo e Aprendendo para dividir comigo suas opiniões e ideias sobre nosso distrito 

escolar, além de se inscrever para a próxima sessão da Ouvindo e Aprendendo. Iniciamos bem a 

nossa jornada, e já concluímos 7 das mais de 80 sessões da Ouvindo e Aprendendo, planejadas 

até setembro. Tenho mais de uma dúzia de sessões agendadas para a próxima semana e estou 

animado para continuar ouvindo e aprendendo. A voz de cada um de vocês é importante para 

mim, portanto, quero ouvir o maior número possível de pessoas nas próximas semanas e meses.  

Outro trabalho importante que está em andamento é o planejamento do lançamento da minha 

equipe de transição, a qual contará com uma mestria de conhecimento a nível local e nacional, 

bem como as últimas pesquisas e melhores práticas, para nos ajudar a avaliar como podemos 

tratar com eficácia os principais desafios enfrentados por nosso Distrito Escolar e cumprir nossas 

Metas e Observâncias. A equipe será composta por cinco subcomitês alinhados às áreas definidas 

em minhas prioridades dos primeiros 100 dias. Pretendo lançar a equipe de transição dentro das 

próximas semanas, portanto, fique atento para mais informações. 

Agradeço mais uma vez pela recepção calorosa da Filadélfia. Aguardo com expectativa o nosso 

trabalho em conjunto. Tenha um fim de semana maravilhoso, cuide-se e fique seguro. 

Trabalhando juntos pelas crianças, 

 
Dr. Tony B. Watlington 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

https://www.philasd.org/100days/
https://www.philasd.org/100days/#voice

