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12 de julho de 2022
Olá, famílias do Distrito Escolar da Filadélfia:
Tenho o prazer de anunciar hoje, o lançamento oficial da minha Equipe de Transição. Como
você sabe, minhas principais prioridades são: melhorar o desempenho dos alunos e atingir as
Metas e Observâncias do Conselho. O lançamento desta equipe marca a segunda fase do meu
plano de três fases, que visa estabelecer uma base sólida para alcançar estas prioridades. A fase
um, “Ouvindo e Aprendendo”, já está em andamento. Sou muito grato por tudo que tenho
aprendido até agora e estou entusiasmado para dar continuação às nossas conversas. Também
estou entusiasmado pela forma com que as visitas do “Ouvindo e Aprendendo” e o trabalho da
Equipe de Transição irão influenciar a terceira fase – um novo plano estratégico para o Distrito
Escolar da Filadélfia.
A Equipe de Transição será copresidida por dois líderes respeitados da Filadélfia: Andrea Custis,
Presidente e CEO da Urban League of Philadelphia e Dr. Guy Generals, Presidente do
Community College of Philadelphia.
Através desta equipe, tenho a intenção de unir mais de 80 membros da comunidade da Filadélfia
(pais, professores, diretores, sindicatos, membros do setor educacional, prefeitura, empresários,
líderes de organizações não-governamentais e comunitárias da Filadélfia, funcionários do
Distrito Escolar) a líderes educacionais e industriais de fora do Distrito Escolar, e dividi-los em
cinco subcomitês:
1.
2.
3.
4.
5.

Desempenho Estudantil
Operações
Cultura Antirracista do Distrito
Engajamento Comunitário e Comunicações
Experiências Educacionais Balanceadas e Enriquecedoras

Esses subcomitês reunirão conhecimentos, experiências e dados locais com pesquisas
educacionais e melhores práticas, para fornecer recomendações de curto e longo prazo para o
progresso em suas áreas de foco. Estas recomendações serão apresentadas ao Conselho e ao
público, no outono.
Fico muito feliz com o trabalho que já está em andamento e o trabalho que está no horizonte,
ambos direcionados ao nosso objetivo coletivo, de melhorar o desempenho de todos os nossos
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alunos diversificados. Para saber mais sobre o trabalho e conhecer a Equipe de Transição, visite
o site "100 Dias".
Trabalhando juntos pelas crianças,

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia

