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Olá, famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

Escrevo para informá-los sobre uma parte fundamental das prioridades que estabeleci para os 

primeiros 100 dias no cargo de superintendente. Para melhorarmos o desempenho dos alunos e 

atingirmos os Objetivos e Observâncias do Conselho de Educação, precisamos agir de maneira 

estratégica e intencional, de modo a posicionar o Distrito Escolar da Filadélfia (SDP) para que se 

torne um dos distritos urbanos com o desenvolvimento mais acelerado do país. Além de conduzir 

diversas sessões para ouvir a aprender com vocês, estarei incorporando uma equipe de transição 

para me ajudar a avaliar e aumentar a capacidade do nosso Distrito Escolar. 

 

Equipes de Transição servem para introduzir novos superintendentes de maneira organizada, 

para que estes possam obter um conhecimento abrangente e rápido sobre o distrito. As Equipes 

de Transição são compostas por um grupo de líderes locais e especialistas nacionais, que se 

reúnem em subcomitês para tratar de questões educacionais específicas, aplicar melhores práticas 

e pesquisas mais recentes e fazer recomendações de curto e longo prazo, para ajudar o distrito a 

progredir nas áreas definidas. 

 

O desenvolvimento da Equipe de Transição está atualmente em andamento, e está sendo 

codirigido pelo Dr. Shawn Joseph (ex-Diretor do Ano da Met Life em Maryland, ex-

superintendente escolar em Tennessee e Delaware e codiretor da Associação Americana de 

Administradores Escolares (AASA)/Academia de Superintendentes Urbanos da Howard 

University) e pela Dra. Betty Morgan (uma superintendente de sucesso, ex-Superintendente do 

Ano Nacionalmente e Conselheira-chefe de Educação da America's Promise Alliance). Juntos, os 

dois lideraram seis processos de transição nos últimos anos em grandes distritos escolares 

urbanos. 

 

A equipe será copresidida por dois líderes respeitados da Filadélfia e composta por cinco 

subcomitês, alinhados com as áreas definidas nas prioridades dos meus primeiros 100 dias. Cada 

subcomitê será codirigido por um líder do Distrito Escolar e um líder educacional de fora do 

Distrito, experiente na área específica. Juntos, ambos irão garantir que as recomendações sejam 

objetivas e imparciais. Os membros do comitê serão compostos por funcionários do Distrito 

Escolar, líderes educacionais, municipais, empresariais, de organizações sem fins lucrativos e 

organizações populares da Filadélfia. O trabalho se estenderá por vários meses, e cada comitê irá 

gerar suas conclusões e recomendações, as quais serão compartilhadas com o Conselho de 

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


 

Educação em um relatório abrangente neste outono, e servirão como guia para o 

desenvolvimento de um plano estratégico na primavera de 2023. Espero lançar oficialmente a 

nossa Equipe de Transição e dividir mais informações com vocês nas próximas semanas. Até lá, 

cuidem-se e fiquem seguros neste verão. 

 

Trabalhando juntos pelas crianças, 

 
Dr. Tony B. Watlington 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

 


