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22 de julho de 2022 

 

Prezadas famílias e comunidade do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

No mês passado, tive a honra de ser nomeado superintendente deste grande distrito 

escolar. Uma das minhas primeiras ações, foi divulgar a lista com as minhas prioridades nos 

meus primeiros 100 dias. Essas prioridades detalham as iniciativas que estou tomando para 

conhecer melhor a cidade da Filadélfia e o Distrito Escolar. Essas iniciativas serão organizadas 

em três fases, para que possamos estabelecer uma base sólida, na busca pela melhoria do 

rendimento escolar de todos os alunos e para atingir as Metas e Observâncias do Conselho. As 

sessões “Ouvindo e Aprendendo” da Fase 1, juntamente com os resultados da Equipe de 

Transição da Fase 2, irão definir a Fase 3, que é o desenvolvimento de um novo plano 

estratégico para o Distrito Escolar da Filadélfia, na primavera de 2023. 

 

A implementação das minhas prioridades nos primeiros 100 dias está ativamente em 

andamento. Aqui estão alguns destaques das minhas realizações até o momento: 

 

Fase 1 Ouvindo & Aprendendo - Completei 25 sessões no total, com alunos, diretores, 

diretores assistentes, outros funcionários do SDP, pais e membros da comunidade. Estou 

aprendendo muito com as ideias e opiniões compartilhadas por todos, e quero continuar ouvindo 

mais pessoas. As sessões com famílias já estão agendadas até o mês de agosto. Você pode se 

inscrever para uma sessão AQUI. Você também pode compartilhar suas opiniões e ideias, 

preenchendo esta pesquisa.  

 

Fase 2 Equipe de Transição - Na semana passada, lancei minha Equipe de Transição, 

que traz mais de 80 membros da comunidade da Filadélfia, junto a líderes educacionais e 

industriais de fora do SDP, para avaliar cinco áreas de nosso Distrito Escolar: rendimento 

escolar, operações, cultura antirracista do Distrito, engajamento e comunicação comunitária e a 

qualidade das experiências escolares. Neste outono, será compartilhado o relatório com 

recomendações de curto e longo prazo para melhorias em cada área. 

 

Também tenho me reunido com políticos eleitos da cidade e do estado, líderes sindicais, 

funcionários do Distrito e vários outros líderes e membros da comunidade da Filadélfia, para 

discutir o nosso compromisso mútuo com o trabalho árduo que temos pela frente, visando 

melhorar o desempenho de todos os alunos das escolas públicas da Filadélfia.  

 

http://www.philasd.org/100days
https://www.philasd.org/100days/#voice
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Convido a todos para conhecerem minhas prioridades, acompanharem o progresso desses 

primeiros 100 dias e a conhecerem a Equipe de Transição em philasd.org/100days.   

 

Obrigado por me confiarem esta incrível responsabilidade. Aguardo com expectativa a 

continuação de nosso trabalho colaborativo. 

Trabalhando juntos pelas crianças, 

 
Dr. Tony B. Watlington 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

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

