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30 de agosto de 2022 

 

Prezados alunos e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

Ontem, nossos diretores, professores e vários outros funcionários, juntos tocamos o sino para 

celebrar o primeiro dia de aula, recebendo nossos jovens com acolhimento, apreciação e saudade. 

Que primeiro dia de aula maravilhoso! 

Eu iniciei meu dia em um dos nossos terminais de ônibus e ouvi diretamente de nossos 

motoristas e equipe de transporte o quão empolgados eles estão em dar as boas-vindas e dar 

suporte aos alunos neste novo ano letivo. Eles me contaram sobre o quanto esperam ansiosos por 

ver o sorriso nos rostos e a alegria dos jovens em se reencontrarem, após um longo verão. Eu 

concordo plenamente e foi exatamente isso que presenciei hoje.  

Ao longo do dia, eu tive o prazer de visitar seis escolas, cada uma com uma história incrível e 

diferente. A escola Paul Dunbar, uma de nossas escolas novas, literalmente estendeu o tapete 

vermelho para os alunos, acompanhados pelos jogadores de futebol americano, mascote e líderes 

de torcida da Universidade Temple. A escola que recentemente recebeu o novo nome de Gloria 

Casarez Elementary (antes chamada de Sheridan Elementary) celebrou o seu novo nome, 

pendurando a bandeira PRIDE do lado de fora, com os funcionários, alunos e famílias para 

celebrar e honrar o legado que carrega o novo nome. As outras três escolas que visitei exibiram 

uma variedade de programas educacionais que o Distrito oferece aos alunos:   

● A escola Thurgood Marshall Elementary com o programa de New International 

Baccalaureate Middle Years Programme, 

● A escola Strawberry Mansion com seu curso de culinária, artes gráficas e produção 

musical.  

● E a escola Academy at Palumbo com seu curso de robótica com foto nas ciências 

exatadas. 

Eu concluí meu dia presenciando as gargalhadas dos alunos na hora da saída, na escola John 

Patterson. Estas escolas são apenas um pequeno exemplo da alegria evidente nas escolas do 

Distrito. Não vejo a hora de passar mais tempo nas escolas essa semana.  

Sinceramente, fez bastante calor em algumas das escolas em que estive hoje, pois estas fazem 

parte das 100 escolas sem um sistema de ar condicionado eficiente. Embora nossa equipe de 

operações tenha instalado 500 unidades de ar condicionado, nós continuaremos utilizando nossos 

recursos para instalar mais e rever e atualizar nossos protocolos de calor extremo.  



 

Translation and Interpretation Center (8/2022)              AMFS_1st Day Reflections – Letter (Portuguese) 

 

Também estou feliz por termos alcançado um contrato com o 32BJ, o qual representa nossos 2 

mil funcionários de transporte, limpeza e manutenção. Isso significa que a possibilidade de uma 

greve foi avertida. Eu tenho um tremendo respeito e conhecimento por estes indivíduos e acredito 

que este contrato reafirma seu valor e as contribuições dos mesmos para com nosso Distrito.  

Com o início deste novo ano letivo, estamos focados naquilo que é mais importante: receber 

nossos alunos de volta e criar um ambiente positivo e acolhedor para eles todas as manhãs daqui 

para frente, e queremos fazer isso em colaboração com você.  

Atenciosamente, 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 


