
 
 

 

Roteiro em Português para a Execução do Show 

 

 

Inspirando Sabedoria, Oportunidade e Poder por 50 anos  

 

Descrição 

O vídeo começa com uma tela dividida em arco. À esquerda, há imagens variadas que retratam 

a vida no Centro de Aprendizagem, a Escola Marie Philip, a Escola Walden e outros programas 

que se enquadram na organização do Centro de Aprendizagem. 

 

 Na parte direita da tela dividida, está o logotipo do TLC; mas em vez das cores comuns, é 

dourado com efeito gradiente. Logo abaixo há um cronômetro que começa às “00:05:00” e na 

parte inferior da tela lê-se “o programa começa às 19:00 EST” em todas as letras maiúsculas e 

fonte branca. 

  

Nos trinta segundos finais do vídeo, há uma contagem regressiva que começa com vários 

professores e alunos assinando o número exibido no lado direito da tela na contagem 

regressiva. Quando a contagem regressiva termina, há um efeito de explosão com confete, e 

toda a tela mostra o logotipo do TLC. 

  

Está escrito "Comemorando 50 anos, o Centro de Aprendizagem para Surdos" em ouro e com 

todas as letras maiúsculas. 

 

 

Roteiro dos Mestres de cerimônia -Melissa Yingst e Matthew Kohashi para a festa 

de Gala 

 

Descrição  (5:09) 

 

A tela se transforma em um vídeo dividido com duas pessoas. A mulher, no lado esquerdo da 

tela dividida, está sentada em frente a uma parede branca com uma foto atrás dela. Ela tem 

cabelo escuro, uma blusa escura e brincos azul-petróleo. No lado direito da tela dividida está 

um homem, também vestindo roupas escuras. No canto superior direito da tela dividida, há 

uma imagem da entrada do TLC com a placa de sinalização. 

  

O pano de fundo atrás da tela dividida mostra uma parte da Casa Branca. Acima da tela 

dividida, está escrito "Comemorando 50 anos" em fonte dourada. 

 



 
 

 

Matthew and Melissa: 

Oiiiii!! Olá a todos!! 

Olláááááá!!   

 

 

 

 

Matthew:  

Olá a todos!! 

Obrigado por estarem aqui hoje conosco para o 50º aniversário do Centro de 

Aprendizagem para os Surdos. Desde a nossa fundação em 1970, até hoje! 

Melissa:  Wow!    

Matthew:  Wow! É difícil de acreditar!  

Meu nome é Matthew Kohashi e é uma grande honra poder dar as boas-vindas a 

Melissa Yingst, de Melmira que está aqui para nos ajudar a celebrar os 50 anos!   

Melissa:  

Oh, obrigada Matthew. É uma verdadeira honra estar aqui esta noite. Realmente é. Já 

ouvi inúmeras coisas positivas sobre o Centro de Aprendizagem. De alunos a 

funcionários. Existe apenas esse sentimento de lealdade sincera ao Centro de 

Aprendizagem. 

Eu sei que estamos aqui virtualmente, mas isso significa apenas que terei que fazer 

uma visita algum dia. …e eu vou... 

 

Matthew: Isso com certeza...  

 

Melissa:  Eu prometo!   Estou muito empolgada em estar aqui hoje a noite… 

novamente….. obrigada! 

 

Matthew: Você sabe, eu penso em uma de nossas festas de gala do passado, 

assistindo o mestre de cerimônias, 

 

Melissa: Uh-huh…. 



 
 

 

Matthew:  Oscar Ocuto ... que estava no palco pensando comigo mesmo ... de jeito 

nenhum que eu faria isso ... 

Melissa: ..e olhe para você agora... 

Matthew: e antes que eu percebesse, aqui estamos nós! O importante é, claro, eu 

tenho um grande parceiro aqui comigo!  

Melissa: Sim ... sim, temos isso. Nós fazemos ..... estamos nisso juntos, nós 

conseguimos! 

Matthew: Sim nós fazemos! E com isso, acho que estamos prontos para dar o pontapé 

inicial… com… 

 

Melissa:  

Sim! Vamos começar com V V ... você está familiarizado com o V V? 

 

Matthew: 

Hmm… Vernáculo Visual… me diga mais, quem vai se apresentar ?? 

 

Melissa:  

Como posso descrever VV da melhor forma? ... Bem, vou começar com este indivíduo 

... Um dos mais experientes quando se trata de V V - shows do Vernáculo Visual ... 

seus vídeos são verdadeiramente cativantes. Todo o conceito é um espetáculo 

sensorial. Quero dizer, isso realmente atrai você. Claro que não temos outro senão 

Justin Perez! Que legal!... 

 

Matthew: 

Bem, vamos deixá-lo fazer o que sabe! 

 

 

Show de Justin Perez Parte 1   

 

 Descrição  (7:23)  

A tela muda para mostrar uma nova pessoa em frente a um fundo azul. No canto 

inferior esquerdo, há um pop-up exibindo o nome do homem como "Justin Perez, 

Vernáculo Visual" com o nome exibido em branco e "Vernáculo Visual" exibido em 



 
 

 

ouro. Toda escrita está em letras maiúsculas. Justin faz uma narrativa dramática em 

ASL. 

 

(10:24) A transição da tela volta a mostrar Melissa Yingst e Matthew Kohashi na tela 

dividida novamente. Há uma escrita dourada acima da tela dividida dizendo 

“#WeAreTLC” 

 

Melissa: 

Wow….claro???? 

 

Matthew: 

Wow, o melhor! 

 

Melissa:  

Não tenho certeza se os espectadores notaram, no entanto, não havia uma tradução 

falada em inglês disponível. Verdadeiramente, essa é a ideia do Vernáculo Visual. 

Você mudaria toda a essência e intenção da performance. Ele realmente se destina a 

atraí-lo visualmente - apenas visualmente. 

 

Matthew:   

Capta a sua imaginação! 

 

Melissa:  Sim!   

 

Matthew:  

Bem, mudando de assunto, agora tenho o prazer de apresentar os nossos próximos 

convidados, o governador Charlie Baker e a senadora Karen Spilka, que gostariam de 

se juntar a nós para dizer algumas palavras. 

 

 

Parabéns pelos 50 anos - Governador Charlie Baker e 
Presidente do Senado, Karen Spilka  

 
Descrição (11:08) 

A tela muda para mostrar o governador de Massachusetts Charlie Baker em seu 

escritório, com seu nome exibido no canto esquerdo inferior. Há uma tela dividida 



 
 

 

menor à sua direita que mostra um intérprete traduzindo para a língua de sinais 

americana. 

 

Roteiro do Governador Baker para a festa de Gala: 

Olá a todos, sou o governador de Massachusetts, Charlie Baker. Quero começar 

dizendo Feliz 50º aniversário! 

 

Como sabem, é necessária uma organização muito especial, mas acima de tudo, um 

grupo especial de pessoas que fazem parte de uma organização muito especial, para 

encontrar uma maneira de fazer isso funcionar por 50 anos. 

 

Mas, aqui estamos celebrando o 50º aniversário do TLC, o Centro de Aprendizagem 

para Surdos aqui na Comunidade de Massachusetts 

 

Também quero dar os parabéns a Warren Schwab, que obviamente tem muito a ver 

com o motivo de estarmos comemorando o 50º aniversário desta organização. 

 

Por muitas décadas, ele e o pessoal da TLC forneceram a Massachusetts mais uma 

excelente instituição educacional, mundialmente conhecida em muitos aspectos, por 

tratar crianças e adultos surdos e com deficiência auditiva. 

Acho que, em alguns aspectos, também nos beneficiamos com seu trabalho. Como 

devem saber, uma das coisas que fizemos ao longo dos últimos quatro anos foi tirar 

proveito de algumas das pessoas que dominam a linguagem de sinais que são ligadas 

à sua organização, para garantir que todos que ouvem uma de nossas coletivas de 

imprensa, que não podem ouvir ou tenham deficiência auditiva, têm a oportunidade de 

ver um de seus intérpretes lado a lado comigo ou com o vice-governador ou qualquer 

outra pessoa que possa estar lá. 

 

Quer estejamos lidando com COVID ou tempestades de neve ou que quer que seja, 

todos têm a chance, em qualquer idioma que funcione para eles, de entender o que 

está acontecendo e saber o que estamos fazendo e o que eles precisam fazer para se 

manterem seguros. 

 

Só quero dizer, em nome do povo de Massachusetts, obrigado! 

Somos imensamente gratos pelo trabalho que o TLC e sua equipe fazem todos os dias 

e todos os anos, em nome das comunidades que atendem. 



 
 

 

 

Mas também quero parabenizá-los. 50 anos é muito tempo. 

Demonstra sua capacidade de se adaptar e se ajustar às constantes mudanças que 

vêm com o fato de ser um elemento essencial na educação desta comunidade em 

particular por 50 anos. 

 

Enquanto estamos sentados aqui hoje, acho que encerraria dizendo isso, espero que 

os próximos 50 anos sejam tão bons quanto os últimos 50 para o TLC. 

 

Parabéns. 

 

 

Descrição (13:20)  

 

A tela muda para mostrar a senadora Karen Spilka, ela está sentada em frente a uma 

janela e há algumas plantas  decorativas atrás dela. No canto inferior esquerdo da tela 

da senadora Spilka, seu nome é exibido. Na tela dividida menor à direita, há um CDI 

traduzido para a linguagem de sinais americana. 

 

Roteiro da Sra. Spilka - Presidente do Senado - para a festa de Gala: 

 Olá. Eu, Karen Spilka, presidente do Senado, estou aqui para desejar a todos vocês do 

Centro de Aprendizagem para Surdos um feliz aniversário de 50 anos. Este é um 

marco incrível para uma organização ainda mais incrível.   

  

Claro, acho que sou um pouco parcial porque represento Framingham. Mas não posso 

deixar de elogiar a Sarah e toda a equipe de educadores e defensores do Centro de 

Aprendizagem pelo o que conquistaram para seus alunos, nossa comunidade e o 

mundo. 

  

Eu sei que se Warren Schwab ainda estivesse conosco, ele estaria radiante de alegria 

nesta ocasião. 

  

Portanto, estou honrada em me juntar a todos vocês na celebração da visão dele, que 

ajudou a educar e proporcionar oportunidades para gerações de crianças e adultos 

surdos ou com deficiência auditiva.   

 



 
 

 

Vocês são realmente pioneiros e merecem todos os elogios por seus esforços em 

adotar a igualdade racial, a diversidade e a inclusão em seus serviços.   

  

Porque, como vocês todos sabem muito bem, uma parte essencial do sucesso de um 

aluno é se sentir visto. De ano a ano, todos os alunos e famílias eliminaram e 

derrubaram as barreiras para o sucesso que todos merecem. 

  

Portanto, do fundo do meu coração, obrigada por sua dedicação a Framingham, aos 

nossos residentes e a toda nossa comunidade. 

Parabéns novamente pelos 50 anos e por mais 50 anos! 

  

Desejando o melhor para você e sua família. Por favor, permaneçam saudáveis e bem.   

  

Obrigada. 

 

Descrição (15:28) 

A transição da tela volta para Melissa Yingst e Matthew Kohashi. 

 

Matthew: 

É sempre bom ouvir nossos representantes estaduais. Ouvi muitas histórias diferentes 

do sistema de suporte do Centro de Aprendizagem desde os primeiros dias e o estado 

tem sido uma grande parte disso. É ótimo saber que temos seu apoio contínuo. 

 

Melissa: 

Ah, sim, não precisamos apenas do apoio deles, precisamos do apoio contínuo da 

comunidade. Reserve um momento agora e procure o número na parte superior da 

tela. Envie uma mensagem com esse número e digite INSPIRE ... 

 

Matthew:  

Isso mesmo, INSPIRE! Tenho o prazer de apresentar a próxima convidada, nossa 

CEO, Dra. Sarah Glenn Smith, e o Conselho de Administradores para compartilhar 

algumas palavras. 

 

Boas-vindas de Sarah Glenn-Smith - CEO  

 

Descrição  (16:22) 



 
 

 

A tela muda para mostrar a CEO do Centro de Aprendizagem, Sarah Glenn-Smith. O 

nome dela aparece no canto esquerdo inferior como “Dr. Sarah Glenn-Smith ”na escrita 

branca e função,“ CEO ”imediatamente abaixo da escrita dourada. 

 

Roteiro da Sarah Glenn-Smith: 

Olá! Bem-vindo à festa de gala do 50º aniversário do Centro de Aprendizagem para 

Surdos.   

O ano passado foi excepcionalmente desafiador. No entanto, estou aqui hoje me 

sentindo inspirado. Ao refletir sobre o ano passado, isso me permite reconhecer e 

celebrar a verdadeira magia e o coração do Centro de Aprendizagem..  

Esse coração é a culminação de pessoas, ao longo dos últimos 50 anos, dedicando 

suas vidas para criar e moldar a bela organização que temos hoje. 

Uma coisa é certa, é que a mudança não acontece da noite para o dia e nem sempre é 

fácil. No entanto, ao longo de nossos 50 anos de história, o Centro de Aprendizagem, 

ao lado da Comunidade de Surdos, provou outra vez que está pronta para o desafio, 

que pode perseverar, vencer as adversidades e se tornar uma organização ainda mais 

forte. 

Sinto-me honrado por trabalhar ao lado de uma forte equipe de liderança. Juntos, 

vamos garantir que a visão de Warren seja infundida e levada para o futuro. 

Quando vejo o que está por vir para o Centro de Aprendizagem, vejo um compromisso 

contínuo para melhorar ainda mais a qualidade de nossos serviços de educação, saúde 

mental, advocacia, audiológicos e de interpretação, especialmente através das lentes 

do anti-racismo. 

 À medida que nos reunimos para catalisar coletivamente a mudança e levar o Centro 

de Aprendizagem adiante, olho para toda a organização e vejo pessoas que estão 

energizadas e prontas para abraçar novos desafios. Coletivamente, continuaremos a 

construir e moldar a organização para ser um lugar de excelência. Um lugar centrado 

nos surdos e um lugar onde todas as pessoas se sintam bem-vindas, incluídas e 

abraçadas. 

Obrigado novamente e aproveite o resto do show! 

 

      Parabéns pelos 50 anos - Conselho de Administradores   



 
 

 

 

Descrição (18:16) 

A tela muda para mostrar o membro administrador, Joseph Innes. Seu nome aparece 

no canto inferior esquerdo da tela pop-up como "Joseph Innes" em letra branca e sua 

função, "Administrador" imediatamente abaixo disso em letras douradas. 

 

Roteiro de Jay Innes para a festa de Gala: 

Olá a todos vocês da comunidade do Centro de Aprendizagem: alunos, funcionários, 

professores, administradores, pais e todos os que compõem esta comunidade. Em 

nome do Conselho Administrativo, estendemos nossos sinceros parabéns a todos 

vocês por seus sucessos nos últimos 50 anos. O Centro de Aprendizagem atende à 

comunidade fornecendo serviços em educação, audiologia, interpretação, saúde 

mental e muito mais. Foi uma jornada incrível. Somos como uma semente que 

floresceu e cresceu aos trancos e barrancos. E nós, na diretoria, estamos ansiosos 

para saber o que os próximos 50 anos nos trarão. 

 

Parabéns. 

     

 
Descrição (19:10-19:40)  

Os membros do Conselho de Administradores aparecem, cada um dizendo "Parabéns" 
e acenando com a mão. 
 

 

  TLC Program Descriçãos  

 

Descrição   (19:40) 

Há uma nova tela dividida que aparece. À esquerda está uma fotografia digitalizada do 

fundador do TLC, Warren Schwab, tirada na década de 1970. À direita, está o fundador 

Warren Schwab. As imagens digitalizadas mudam no lado esquerdo da tela. 

 

Roteiro da Liderança da festa de Gala: 

Warren:  

Olá! Meu nome é Warren Schwab. Lá em 1970, começamos o Centro de 

Aprendizagem. 

Descrição (19:55) 



 
 

 

No lado direito da tela dividida, a imagem muda para mostrar Lydia Colon da Clínica de 

Audiologia. 

 

Lydia: 

Em 1975, o programa de Audiologia foi estabelecido. Agora fomos eleitos os melhores 

serviços de audiologia no MetroWest. 

Descrição (20:04) 

O lado direito da tela dividida novamente faz a transição para mostrar Peter Badavas 

do Programa de Crianças para Pais de Badavas. 

 

Peter: 

Em 1976, o TLC estabeleceu o Programa de Pais das Crianças, também conhecido 

como PIP, que foi um dos primeiros programas no país a oferecer a bebês e crianças 

surdas a exposição à Língua de Sinais Americana, além do Inglês falado, bem como a 

oferecer aos pais instruções sobre o uso da Língua de Sinais Americana. 

 

Descrição (20:29) 

O lado direito da tela faz a transição para mostrar Judy Vreeland. 

 

Judy V: 

Em 1987, o Centro de Aprendizagem fundou a Walden House. Uma escola residencial 

e programa de tratamento que atende crianças surdas com graves problemas 

emocionais, comportamentais e de saúde mental. 

A Walden House desde então se tornou a Walden School, atendendo crianças surdas 

de todo o país. 

 Descrição (21:04) 

O lado direito da tela faz a transição para mostrar May-Lin Eu. 

 

May-lin: 

Em 1990, o TLC se tornou uma escola bilíngue-bicultural. 

Em 2016, o TLC se tornou uma organização completa e nosso programa escolar foi 

renomeado para a Escola Marie Philip ou MPS. 

 

Descrição (21:21)  

O lado do alto-falante da tela muda novamente para mostrar Kym Meyer. 

 



 
 

 

Kym: 

Em 2002, a TLC lançou o Programa de Parceria Outreach ou TOPP, agora chamado 

de Parcerias com Escolas Públicas ou PSP. Este departamento fornece consultoria 

abrangente e serviços diretos para alunos surdos e com deficiência auditiva em escolas 

públicas em todo o estado de Massachusetts. O PSP prestou serviços a mais de 450 

alunos em 70 distritos escolares este ano. 

 

Descrição (21:54) 

O lado direito da tela dividida transiciona para mostrar Ivy Velez. 

 

Ivy: 

Em 2005, o Programa Wraparound foi estabelecido e rapidamente expandido ao longo 

dos anos. Em 2016, foi renomeado como Walden Community Services ou WCS. 

Descrição (22:13)  

A tela muda e agora mostra Betty Filipkowski 

 

Betty: 

Em 2011, o departamento de interpretação do TLC ofereceu serviços de interpretação 

para as classes acadêmicas convencionais. Agora oferecemos intérpretes certificados 

para surdos e ASL para aulas regulares, bem como uma variedade de ambientes 

médicos e de negócios. 

 

 

 

Descrição (22:33) 

A tela volta a mostrar os dois Mestres de Cerimônia da festa de Gala, Melissa Yingst e 

Matthew Kohashi. 

 

Melissa: 

Wow! 

 

Matthew 

Wow, está certo! 

Melissa: 

A história dos Centros de Aprendizagem é realmente tão poderosa ... Foram 50 anos 

inspiradores nessa jornada ... 



 
 

 

 

Matthew: 

Ah, com certeza! Começando como uma pequena escola e continuando a construir 

vários programas que temos agora, você pode ver como nos tornamos a organização 

multisserviços que somos hoje. 

 

Melissa: 

O legado continua e a história mostra que o TLC teve um impacto duradouro sobre o 

que vemos hoje. Então, como tudo isso começou? 

 

Matthew:   

Bem, tudo começou em 1970 com um cavalheiro chamado Warren Schwab. Ele queria 

começar uma escola onde crianças surdas pudessem falar a língua de sinais 

livremente, o que me leva ao nosso próximo vídeo. Foi um prazer conversar com essas 

duas pessoas maravilhosas, Mike e Derm.  

 

 

Reflexões sobre a essência e o caráter de Warren: Mike Bello e Derm Kohane  

 

Descrição  (23:20) 

A tela muda para mostrar o ex-superintendente do TLC, Mike Bello. 

 

Mike: 

Olá. Eu sou Mike Bello e ex-superintendente do Centro de Aprendizagem. 

Descrição (23:30)  

A tela muda para mostrar Derm Keohane, um ex-professor do Centro de 

Aprendizagem. 

 

Derm:  

Meu nome é Derm Keohane e faço parte da família do Centro de Aprendizagem há 

muito tempo. 

Descrição (23:43) 

A tela muda para "Qual é sua memória favorita de Warren Schwab?" em letras 

douradas sobre um fundo preto. 

 

Descrição (23:48)  



 
 

 

A tela muda para mostrar o ex-superintendente do TLC Mike Bello. 

Mike: 

Minha memória mais antiga de Warren é quando o conheci pela primeira vez, eu sabia 

que ele era um homem com quem eu queria trabalhar. Era evidente que ele tinha 

respeito pelas outras pessoas e as tratava como iguais. Ele ... ele não respeitava um 

estilo autoritário de liderança - era tudo uma questão de trabalho em equipe, 

Minhas outras memórias são repletas de bons momentos e risos. Ele adorava uma boa 

piada. Ele claramente tinha uma personalidade calorosa e amigável que as pessoas 

amavam instantaneamente ao conhecê-lo. Eu sei que isso, para mim, era verdade. 

 

Descrição (24:22) 

“Como você descreve Warren Schwab em uma palavra?” aparece em letras douradas 

contra um fundo preto. 

 

Descrição (24:27)  

A tela muda para mostrar o ex-professor TLC, Derm Keohane. 

 

Derm:   

Muitas palavras vêm à mente! No entanto, acho que a palavra que melhor o descreve é 

Destemido. Ele não temia nada. Muitas vezes ele dizia "Tudo vai ficar bem ... está tudo 

bem ... Não se preocupe." 

Ele estava sempre calmo. Mas dependendo do dia em que você me pediu para 

descrevê-lo, posso escolher uma palavra diferente. Eu poderia descrevê-lo como C-R-

A-Z-Y - um cara louco. Ainda assim, ele era destemido ... 

 

Se você me perguntasse novamente em outro dia como descrevê-lo, eu diria gentil. Ele 

era tão gentil e de bom coração. Ele era um bom homem com um grande coração ... e 

mais uma vez ... Eu diria Destemido. 

 

Essas são características importantes de um bom líder: destemido, flexível e bondoso. 

Essas são as 3 palavras que eu usaria para melhor descrever Warren. 

 



 
 

 

 

Descrição (25:25) 

“Qual seria a visão de Warren Schwab para os próximos 50 anos no TLC?” aparece em 

letras douradas contra um fundo preto. 

 

Descrição (25:30) 

Mike Bello, ex-presidente do TLC, aparece na tela. 

 

Mike: 

Eu tenho uma resposta para isso. Essa é uma pergunta fácil. Warren tinha uma 

expressão que costumava usar. Ele dizia: “Se você ficar parado e não seguir em frente 

e não continuar a construir sobre o que você tem, você não vai crescer ou mudar ... 

você vai morrer” Esse era o seu lema. 

 

Naqueles 50 anos, Warren fez o que outros disseram que ele não poderia fazer. 

Como vocês devem saber, Warren abriu uma escola para algumas crianças usarem a 

linguagem de sinais. As pessoas diziam: “Você não pode fazer isso em 

Massachusetts!” Mas ele fez. E a escola floresceu. 

No mesmo campus, ele abriu o Walden House, um programa para crianças com 

necessidades especiais. As pessoas disseram: “Você não pode fazer isso no mesmo 

campus com alunos do ensino primário, secundário e médio! ”. Ele fez. O programa foi 

um grande sucesso. 

Ele abriu uma clínica de audiologia e obteve a mesma resposta das pessoas ... mas ele 

o fez mesmo assim. 

 

Disseram a ele: "Você não pode fazer isso!" e outra vez. Sua resposta sempre foi 

provar que eles estavam errados e fazê-lo de qualquer maneira. 

 

O Centro de Aprendizagem se tornou um modelo de crescimento e mudança para 

escolas para surdos em todo o país. O crescimento levou a um Programa de Pais e 

Filhos, o Programa de Parceria que trabalha com escolas públicas, serviços de 

interpretação e muito mais. Eu poderia falar indefinidamente sobre suas realizações. 

Cada programa foi um sucesso porque ele não parava. Ele continuou a mudar e inovar. 

Warren seguiu seu lema. “Se você ficar parado e não fizer nada, você morrerá” e isso 

teve um grande impacto em como ele dirigia a escola. 



 
 

 

Pelos próximos 50 anos, Warren gostaria de ver o Centro de Aprendizagem, as escolas 

Marie Philip e  Walden continuarem a prosperar e, é claro, adicionar e aprimorar 

programas. 

 

Descrição (26:16) 

A tela muda para mostrar Derm Keohane, ex-professor do TLC. 

 

Derm: 

Bem, essa é uma pergunta desafiadora de responder. Warren tinha ideias, objetivos e 

uma visão para o Centro de Aprendizagem. Ele sabia para onde queria ir, mas como 

chegou lá raramente era com um caminho direto do ponto A ao ponto B. 

 

A filosofia, as atividades e as mudanças utilizadas dependiam das crianças que 

estavam na escola em determinado momento e do que funcionava para elas. Warren 

era flexível e de mente aberta. Se os professores fizessem algo que funcionasse bem 

para os alunos e estivessem decididos a mantê-lo para o futuro, Warren apoiaria isso. 

Novamente, Warren estava focado não no jogo final, mas na jornada que os levou ao 

que funcionou! 

 

Ele estava aberto a mudanças, aceitando as coisas e continuamente tentando novas 

ideias. Ele era tão acessível. E sobre os próximos 50 anos? Warren provavelmente 

diria, mais crianças surdas, professores, profissionais surdos e mais do que está 

funcionando. Adapte-se de acordo com o que está à sua frente e tente fazer a coisa 

certa o tempo todo. 

 

Ele nunca quis ser autoritário ou achar que sua ideia era a certa. Ele estava aberto a 

todas as idéias, desde que essas idéias funcionassem para as crianças. 

 

Apresentação do Prêmio Memorial Warren Schwab 

Karen Bishop 

 

 

Descrição  (26:50) 

Karen Bishop, Diretora de Operações, agora aparece na tela. O nome e a função dela 

aparecem em letras brancas e douradas no canto inferior esquerdo da tela. 



 
 

 

 

Roteiro de Karen Bishop: 

Olá a todos, meu nome é Karen Bishop. 

Estou emocionada por estar aqui esta noite para apresentar o segundo prêmio anual 

Warren Schwab Memorial. 

A vencedora desta noite é Marie Philip. 

Esta noite, homenageamos Marie por suas muitas contribuições para o Centro de 

Aprendizagem. 

Marie era amiga, conselheira, professora, mentora e mediadora. Ela trouxe ASL 

(Linguagem de Sinais Americana) para o Centro de Aprendizagem. Suas inúmeras 

contribuições para o TLC foram inestimáveis. 

 

Estou emocionada por ter tido a oportunidade de trabalhar com Marie. O que o Centro 

de Aprendizagem se tornou, o que você vê hoje é por causa de Marie e Warren. 

 

Apresento o prêmio desta noite para a família de Marie Philip. Obrigado, Marie, por 

tudo que você fez pelo Centro de Aprendizagem. 

 

    Apresentação da Família de Marie Jean Philip  

 

Descrição (27:57)  

A tela agora muda para Sue Philip, a irmã de Marie Philip. 

 

Roteiro da Família da Marie Philip: 

Sue: 

Olá pessoal. Meu nome é Sue, irmã da Marie Phillip e sou a segunda de três 

Descrição (28:05) 

A tela muda para Joan Philip, outra irmã de Marie Philip. 

 

Joan:   

Olá, sou Joan, a outra irmã de Marie e a bebê da família. 

Descrição (28:11)  

A tela mostra Jessica Meehan, sobrinha de Marie Philip. 

 

Jessica:  



 
 

 

 Oi. Eu sou Jessica e Marie era minha tia 

Descrição (28:19) 

A tela mostra Jonah Meehan, sobrinho de Marie Philip. 

 

 

Jonah :   Oi. Eu sou Jonah, sobrinho da tia Marie 

Descrição (28:27) 

A tela agora mostra apenas Sue Philip.  

 

Sue: 

Quando penso em Warren e sua visão de uma escola para crianças surdas, já que não 

havia nenhuma que usasse linguagem de sinais na época, isso foi o início do Centro de 

Aprendizagem em 1970. 

... ... a filosofia da escola, no entanto, era conhecida como "comunicação total" ... 

usando a linguagem falada, ortografia e uma versão da linguagem de sinais em inglês. 

Isso continuou por vários anos. 

 

Conforme o tempo passa ... Warren conhece minha irmã que o desafia 

 

Eles começam a falar sobre uma abordagem bilíngue para o ensino 

Inúmeras conversas se seguiram ... hmmm ... Warren escuta ... ... e diz ... ok 

Foi uma mudança revolucionária para o TLC e a educação bilíngue bicultural de hoje 

para crianças surdas 

 

Warren foi o primeiro a receber este prêmio, e esta noite Marie será a segunda. 

Como é adequado para os dois compartilharem este prêmio juntos ……. O 

relacionamento deles levou o TLC longe ... e pensamos neles ... onde quer que 

estejam ... 

Descrição (29:34) 

A tela foca  em Jessica. 

 

Jessica:  

Warren. Ele amou muito minha tia. Ele falava muito bem dela e se importava 

profundamente com ela. 

  



 
 

 

Depois de sua morte, sempre que Warren me via, ele estava sempre pronto para me 

dar um grande abraço. Ele a amava. 

  

Isso é tão adequado. A última vez que vi Warren, foi cerca de um ano antes de sua 

morte ... ele me viu e me deu aquele abraço ... toda vez que eu o via ... Eu pensava em 

minha tia Marie e como juntos eles trabalharam tanto para estabelecer o Centro de 

Aprendizagem e ver seu crescimento contínuo e legado ao vivo ... como minha tia Sue 

disse que é perfeito que a tia Marie esteja sendo homenageada como a 2ª ganhadora 

do prêmio Warren Schwab ... obrigado ao Centro de Aprendizagem para os Surdos. 

 

Descrição (30:27) 

A tela retorna para uma imagem dividida em quatro direções antes de ampliar para 

Jonah. 

 

Jonah:   

Sabe, é muito apropriado que minha tia esteja recebendo este prêmio porque você tem 

Warren, que é claro fundou a primeira escola para surdos a permitir a linguagem de 

sinais em Massachusetts. E então, cerca de 15 anos depois, minha tia Marie entra em 

cena e muda a maneira como ensinamos crianças surdas, estabelecendo a filosofia 

bilíngue-bicultural. Essa ênfase em separar o uso do inglês da ASL foi o início de uma 

transformação da educação de surdos ... não apenas no Centro de Aprendizagem, mas 

eventualmente se tornou o modelo para escolas nacionais e internacionais. Eu fico 

arrepiada só de pensar nisso, então, obrigada por compartilhar este momento conosco. 

 

 

Descrição (31:11) 

A tela agora muda para Joan Philip. 

 

Joan: 

Queremos agradecer ao comitê por sua consideração e decisão de conceder este 

prêmio a Marie. Significa o mundo para esta família que seu legado seja adotado e 

continuado por meio de nossos filhos surdos. 

Obrigada. 

Descrição (31:28) 

A tela retorna para a imagem dividida em quatro direções. 

 



 
 

 

Joan:  E continue o bom trabalho e nunca parem! 

 

 

Descrição (31:35) 

A tela agora fez a transição de volta para mostrar os apresentadores da festa de gala 

do 50º aniversário, Melissa Yingst e Matthew Kohashi. Acima da tela dividida 

mostrando os dois apresentadores está "envie mensagem de texto ‘ INSPIRE ’ para 

844-387-6066” 

Matthew: 

Como um lembrete a todos que se juntaram a nós ... se você gostaria de fazer uma 

doação e fazer a diferença na comunidade do Centro de Aprendizagem, lembre-se de 

enviar a palavra INSPIRE para o número acima. 

Melissa:   

Sim, por favor, suas doações generosas permitirão que o TLC continue a crescer e 

desenvolver ainda mais programas com um impacto duradouro ... em apenas um 

momento, teremos um intervalo de 5 minutos, então segure seus assentos por mais 

entretenimento de Justin Perez!! 

 

 

               Pausa de 5 minutos - slides / logotipos do patrocinador   

 

Descrição (32:08) 

A tela retorna para uma tela dividida em arco. À esquerda, há imagens variadas que 

retratam a vida no Centro de Aprendizagem, a Escola Marie Philip, a Escola Walden e 

outros programas que se enquadram na organização do Centro de Aprendizagem. 

 

Na parte direita da tela dividida, está o logotipo do TLC; mas em vez das cores usuais, 

é dourado com efeito gradiente. Logo abaixo há um cronômetro que começa às 

“00:05:00” e na parte inferior da tela lê-se “intervalo de 5 minutos” em todas as letras 

maiúsculas e fonte branca. 

  

Nos trinta segundos finais do vídeo, há uma contagem regressiva que começa com 

vários professores e alunos assinando o número exibido no lado direito da tela na 



 
 

 

contagem regressiva. Quando a contagem regressiva termina, há um efeito de 

explosão com confete, e toda a tela mostra o logotipo do TLC. 

 

 

 

                                                    Justin Perez - Part 2  

 

Descrição (37:15) 

A tela muda para mostrar Justin Perez contando uma história dramática em ASL. 

 

Descrição (40:02)  

A tela faz a transição para mostrar os dois Mestres de Cerimônia da festa de Gala - 

Melissa e Matthew. 

 

Melissa:  

Oh Uau!  Quer dizer o melhor! 

 

Matthew: 

Simplesmente incrível! Você sabe, Marie Philip teria ficado maravilhada com as 

performances do Vernáculo Visual de hoje. Esta nova ... Linguagem de Sinais 

Americano moderna ... é tão legal! 

 

Melissa: 

Sim, eu concordo, Marie Philip é um legado em seu próprio direito. Por falar em Marie, 

aproveitei muito a oportunidade de entrevistar alguns alunos e fazer-lhes perguntas 

sobre a Marie Philip. Oh, eles foram tãããão fofos !! 

Você tem que ver isso…... 

 

 

Apresentação de slides de Marie Philip  

 

Descrição: (40:35)  

A tela faz a transição para uma filmagem arquivada de Marie J. Philip. No canto inferior 

esquerdo da tela pop-up, está escrito “Marie Jean Philip” em fonte branca e “Líder 

Visionária” em dourado. 

 



 
 

 

 

Entrevista de Melissa Yingst com alunos da Escola Marie Phillip  

 

Descrição (41:09) 

A tela muda para mostrar uma tela dividida em quatro direções. No canto superior 

esquerdo está o mestre de cerimônias da festa de Gala, Melissa e três outras pessoas. 

No canto superior direito da tela dividida está uma adolescente, com cabelos castanhos 

ondulados e ela está vestindo um suéter amarelo. No canto inferior esquerdo está um 

menino vestindo uma camiseta cinza de botões. No canto inferior direito está uma 

jovem vestindo uma camiseta listrada. 

 

Roteiro dos alunos da MPS: 

Melissa: 

Hiiiiii! Oh, estou tão animada por estar aqui com vocês três! 

3 Kids:   ao mesmo tempo ... oi  

Deixa eu me apresentar, meu nome é Melissa e é assim que você fala  meu nome na 

linguagem de sinais. 

Agora, eu quero saber sobre vocês três. Vocês poderiam se apresentar…. 

 

Theo:  

Eu vou ... Olá. Meu nome é Theo, e é assim que você fala o meu nome na linguagem 

de sinais….. 

 

Melissa: 

Theo… Ok, Theo, legal! Em que série você está, Theo? 

 

Theo: 

Primeira série. 

 

Melissa: 

Oh… .primeira série - incrível…. E você? 

 

Lucy:  

Olá, meu nome é Lucy, este é meu nome na linguagem de sinais e estou na 8ª série. 

 

Melissa: 



 
 

 

Ok Lucy ... ohhh ... uma aluna do ensino fundamental que vai para o ensino médio em 

breve…… 

 

Julissa:  

Meu nome é Julissa, este é o nome na linguagem de sinais e estou no segundo ano do 

ensino médio.  

 

Melissa: 

Julissa. Uau, um estudante do segundo ano, isso é incrível. 

Bem, é tão bom ver vocês três, do ensino fundamental ao ensino médio. Eu adoro 

conhecer alunos! A única desvantagem disso é que eu realmente gostaria que 

estivéssemos fazendo isso pessoalmente; Eu gostaria que estivéssemos tendo essa 

conversa pessoalmente. 

Então, hoje somos ela porque quero saber mais sobre Marie Philip. Eu sempre ouvi 

falar coisas maravilhosas sobre ela, e agora tenho vocês três para me contar sobre 

quem ela era ... Ok ... Estou falando o nome dela direito na linguagem de sinais antes 

de tudo, é assim que você fala o nome dela na linguagem de sinais?     

 

All 3:  mmm-hmm 

 

 

Melissa:  

OK. Marie Philip, ótimo, ok ... Como ela era? Theo, vamos começar com você. 

 

Theo:   

Bem, Marie Philip, ela era de estatura baixa! E adorava contar histórias…. 

 

Melissa: 

Oh, sim, ouvi dizer que ela era uma grande contadora de histórias! … .. Sabe, tenho 

muitos amigos adultos que se lembram dela quando eram mais novos e sempre falam 

daquelas histórias que ela compartilhou, ohhh, histórias tão carinhosas, realmente 

fofas. 

Lucy, você pode me falar mais sobre a Marie Phillip? 

 

Lucy:   

Claro, Marie Philip foi INCRÍVEL!   



 
 

 

Ela não era apenas uma incrível contadora de histórias, mas também uma grande 

defensora dos surdos. Fazendo muitas pesquisas em relação à cultura surda. Ela 

também foi uma pioneira no currículo Bi-Bi. 

 

Melissa: 

On, o programa Bi-Bi ... o programa Bilíngue ... pode me falar mais sobre isso? 

 

Julissa: 

Portanto, o programa bi-bi se refere a duas línguas e duas culturas. ASL e inglês são 

ensinados ao mesmo tempo. Que é um ótimo modelo para aquisição de linguagem e 

aprendizagem cultural para crianças surdas. E é por isso que Marie Philip acreditou 

fortemente na filosofia BiBi e viajou pelo mundo, orgulhosamente compartilhando seu 

conhecimento e ensinando outras pessoas sobre ele. E, desde então, muitas escolas 

de surdos em todo o mundo têm adotado essa filosofia e temos que agradecer a Marie 

Philip por isso..  

 

Melissa 

É tão bom saber que ela deixou um forte legado…. Mesmo que ela não esteja mais 

aqui; no entanto, sua filosofia de trabalho ainda continua viva…. Obrigado por 

compartilhar tanto sobre Marie Philip ... Agora estou me perguntando, você sabe qual 

era a cor favorita dela? 

 

All 3 - ao mesmo tempo…. 

Sim, a cor favorita dela é roxo!  

 

Melissa: 

Oh roxo! Sério? Roxo! Oh, eu gosto da cor roxa. Roxo sempre tem uma grande 

ENERGIA. Realmente tem.   

 

Melissa:  

Ok, e sua bebida favorita …? 

 

Lucy -  Café. 

 

Melissa:  



 
 

 

Bem, disso eu sei... o café é um dos meus favoritos também ... ele apenas lhe dá 

aquela explosão de energia de que você precisa ... Muito obrigado ... Bom, ótimo 

trabalho. Sim Julissa….. 

 

Julissa: 

Eu só ia…. 

 

Melissa:  Claro 

 

Julissa: 

Eu tinha uma pergunta para a Melissa, estava curiosa, o que te motiva a sair e 

entrevistar tantas pessoas na comunidade de surdos?  

 

Melissa:  

Mmmhmm, essa é uma pergunta muito boa. Bem, eu sempre penso que em nossa 

comunidade - cada um de nós tem uma história única para compartilhar ... sejam eles 

bem conhecidos ou não, ou vivam sob o radar ... eles têm experiências de vida, 

histórias de vida que precisam ser ouvidas e que precisam ser compartilhadas. Porque, 

se não compartilharmos nossas histórias, se essas perspectivas não forem divulgadas, 

como podemos realmente crescer e nos tornarmos melhores coletivamente como 

comunidade? 

Além disso, EU AMO conhecer pessoas, realmente adoro. Sempre sinto que quando 

encontro uma nova pessoa, aprendo muito com ela e isso tem uma verdadeira 

aplicação na minha própria vida, e valorizo muito isso. 

 

Obrigada por fazer essa pergunta 

 

Julissa: 

De nada! 

 

Descrição (45:38) 

A tela faz a transição de volta para os dois Mestres de Cerimônia da festa de Gala, 

Melissa e Matthew. 

 

Matthew: 

Ah, isso foi incrível! Você deve ter gostado dessas conversas 



 
 

 

 

Matthew and Melissa: 

Eu sei ... fofo né? Adorável! Sim! 

 

Melissa: 

Adoro alunos. Adoro aprender com eles e ver o que têm a dizer. Essas crianças são 

tão brilhantes e realmente tão fofas! 

 

Matthew: 

Essa é a próxima geração e o nosso futuro é brilhante. Estou certamente ansioso por 

isso. Falando da nossa geração mais jovem, nosso próximo vídeo é poesia ASL criada 

por nossos próprios alunos da Walden School ... divirta-se! 

 

 

Alunos da Escola Walden  

 

Descrição (46:08) 

A cena muda para mostrar uma sequência de clipes de três alunos da Escola Walden. 

 

Roteiro dos Alunos da Walden School: 

Alaurial: Juntos Nós Somos Fortes 

 

Alaurial and Amogne: Juntos Nós Somos Motivados 

 

Kade: Motivados! 

 

Alaurial: Juntos Nós Rimos 

 

Kade: E Aprendemos 

 

Amogne: Juntos Nós Trabalhamos  

 

Alaurial: Juntos nós somos O Centro de Aprendizagem 

 

 

Descrição (46:30)  



 
 

 

A tela faz a transição de volta para os Mestres de Cerimônia da festa de Gala, Melissa 

e Matthew. 

 

Matthew: 

Isso foi ótimo! Você está se sentindo inspirada Melissa ?? 

 

Melissa: 

Oh uau. Eles se saíram muito bem. Eu realmente me sinto inspirado. Todos vocês se 

sentem inspirados? E se você fizer isso, um grande lembrete para enviar uma 

mensagem de texto com o número acima da palavra INSPIRE ... vamos lá agora. 

 

Matthew:   

Agora, como todos nós podemos atestar, este tem sido um ano único, um ano 

desafiador para lidar com a COVID-19, que gerou uma enorme dificuldade para todos. 

Com isso, queremos expressar nossa gratidão e tirar o nosso chapéu a todos vocês 

que trabalharam tanto para ajudar o Centro de Aprendizagem a superar isso juntos, 

enquanto continuamos olhando para o futuro. 

 

Melissa:   

É realmente necessário trabalho em equipe e colaboração ... para tirar o melhor 

proveito dessa situação desafiadora para os alunos, funcionários e a comunidade. Isso 

não passa despercebido. 

 

Matthew: 

Bem, você sabia que nosso programa de tratamento da Escola Walden funciona 24 

horas nos sete dias da semana? O que significa que, apesar de tudo o que estava 

acontecendo, nossa equipe da Escola Walden ainda aparecia todos os dias, para estar 

lá para ajudar as crianças, incluindo o departamento de enfermagem, para garantir que 

o programa continuasse funcionando normalmente.  

Melissa:  Meu parabéns a eles.  

Matthew:  Em nossos outros programas - a escola Marie Philip, Public School 

Partnership (parceria com as escolas públicas), os professores e funcionários 

transformaram suas casas em salas de aula virtuais e rapidamente ajustaram seu 

currículo para se adequar ao aprendizado remoto.  



 
 

 

Melissa: O nível de adaptabilidade que é sem dúvida necessário!. 

Matthew: Não foi fácil para ninguém, então novamente parabéns para todos vocês. 

Obrigada. 

Melissa: 

Honestamente, você tem que chamar os professores e funcionários de nossos 

verdadeiros HERÓIS.O nível de adaptabilidade necessário para atender às 

necessidades dos alunos. E também, adaptando-se às suas próprias necessidades. 

Eles devem ser reconhecidos e receber todos os elogios. 

 

Matthew: 

Além disso, nosso programa de extensão Walden Community Services (Serviços 

Comunitários da Walden), faz seu melhor trabalho nas casas dos clientes e eles 

tiveram que fazer uma rápida reviravolta para proporcionar os mesmos serviços por 

meio da telessaúde. Tudo é remoto ... não é uma tarefa fácil. 

 

Nossa clínica de audiologia realmente criou um vídeo de "dicas" criativas que ensinou 

seus clientes a solucionar problemas em seus aparelhos auditivos em casa. Eles 

também começaram a oferecer horários de manhã cedo para ajustar seus horários 

normais. 

Não nos esqueçamos que os nossos maiores parabéns vão para nossos alunos e 

famílias por todos os ajustes que fizeram em suas vidas durante esta pandemia. 

Sabemos que muitos acontecimentos foram perdidos, mas eles permaneceram 

positivos ao longo de tudo. Então, novamente, uma grande salva de palmas para todas 

as famílias. 

 

Parabéns a toda a equipe do TLC / apresentação de slides do COVID   

 

Descrição (49:29) 

A tela desaparece e faz a transição para uma sequência de imagens e clipes. A 

mensagem está mostrando resiliência do TLC ao longo do ano passado durante a 

pandemia de coronavírus. 

 



 
 

 

(50:30) Uma sobreposição desfoca a imagem atual e as sequências de clipe, e com 

“#WeAreTLC” no centro da tela. 

 

(50:36 – 50:38) A tela escurece e aumenta para mostrar os apresentadores Melissa e 

Matthew. 

Matthew:   Uau!   Ótimo trabalho!!! 

Melissa:   

Ok ... agora é a hora do nosso segundo prêmio - O Prêmio dos Ex-Alunos. Matthew, 

você e eu sabemos que os ex-alunos são parte integrante de uma escola para surdos. 

Eu fui à uma escola regular e quando ouço as histórias de graduados dessas escolas 

dizendo que  sempre se sentiam em "casa" em suas escolas, algo que me impressiona 

... eles continuamente retribuem às suas escolas e promovem o que as escolas 

promovem. Este prêmio é muito adequado …  

 

 

Apresentação do Prêmio da Associação dos Ex-alunos Jennifer Greenfield e 

Michelle Cline 

 

Descrição (51:16) 

A tela muda para uma nova tela dividida, mostrando duas mulheres. Aquela na tela 

dividida à esquerda é Michelle Cline, diretora da Escola Walden. Ela está diante de um 

fundo escuro. A mulher na tela dividida à direita é Jennifer Greenfield, presidente da 

Escola Marie Philip. Ela está em frente a um fundo verde. 

 

Roteiro de Michelle Cline e Jennifer Greenfield para a festa de Gala: 

Michelle: 

Olá a todos.  Meu nome é Michelle Cline e eu sou a Diretora Executiva da Escola 

Walden. 

 

Jennifer:  

Olá, Eu sou a Jennifer Greenfield, A Superintendente da Escola Marie Philip. 

 

Michelle: 



 
 

 

Este ano, 2021, marcará o primeiro ano em que concedemos um Prêmio Alumni anual. 

This is in recognition of all of our graduates years of service and numerous contributions 

after they leave TLC. 

 

Jennifer: 

Estamos honrados em conceder este prêmio pela primeira vez aos nossos ex-alunos 

durante a celebração do 50º ano. 

 

Michelle:   

Este prêmio fará parte de nossas tradições das festas de gala anuais -- para 

reconhecer o compromisso e as contribuições que você deu 

financeiramente, seu tempo e sua energia em envolver todos os ex-alunos para 

fazerem parte da comunidade do Centro de Aprendizagem. 

 

Jennifer :   

Parabéns aos ex-alunos do Centro de Aprendizagem! 

 

 

Scott Hakulin e Aluno 

 

Descrição (52:19) 

A tela faz a transição para mostrar Scott Hakulin, turma de ex-alunos do TLC de 1989. 

 

Roteiro de Scott Hakulin para a festa de Gala: 

Olá pessoal! Meu nome é Scott Hakulin. Como ex-aluno do Centro de Aprendizagem, 

turma de 1989, estou representando a Associação de Ex-alunos do TLC  ao aceitar 

este prêmio para todos os ex-alunos que se formaram no Centro de Aprendizagem por 

seus serviços, de 1984 até os dias de hoje. 

  

Este prêmio representa nosso compromisso, contribuições e dedicação de tempo e 

energia para a comunidade TLC (Centro de Aprendizagem). 

Eu tenho que dizer que é uma tremenda honra receber este prêmio esta noite do 

Centro de Aprendizagem enquanto comemoramos 50 anos de TLC aqui na festa de 

Gala.Com a mais sincera gratidão, agradecemos. 

 

Deixa eu te mostrar este lindo prêmio . 



 
 

 

Descrição (53:15) 

Scott pega uma placa de vidro transparente com uma inscrição branca. 

 

(53:22)A placa é mantida próxima à câmera. Nele está inscrito o logotipo do TLC, 

“Prêmio 2021 pelo Serviço apresentado aos Ex-alunos do TLC”, e abaixo em itálico 

“Em homenagem à sua devoção de tempo e energia para a comunidade TLC.” 

. 

Também estou honrado em dar as boas-vindas aos nossos futuros formandos da 

Escola Marie Philip e da Escola Walden como membros da Associação de Ex-alunos. 

  

Bem-vindos! E parabéns! 
 

Descrição (53:43) 

A tela faz a transição para mostrar Shayla Rochette, uma veterana da Escola Marie 

Phillips. 

 

Roteiro da Shayla:   

Obrigado, TLC! Agradecemos este prêmio e estamos empolgados em liderar a próxima 

geração de Ex-alunos do TLC! "   Obrigado  

 

 

Mensagens de parabéns da equipe do programa 

 

Descrição (53:51 – 54:05)   

A tela mostra uma sequência de imagens da equipe do departamento de interpretação. 

 

(54:06 – 54:15) A tela mostra várias telas divididas de vários membros do corpo 

docente, tanto do passado quanto do presente. 

 

Descrição (54:16) 

A tela retorna para os dois Mestres de Cerimônia da festa de Gala, Matthew e Melissa. 

 

Melissa: 

Parabéns… sim! 

 

Matthew 



 
 

 

Parabéns! Você sabe que não foi apenas a pandemia que nos atingiu fortemente no 

ano passado. O movimento Black Lives Matter(Vidas Negras Tem Valor) realmente 

impactou toda a comunidade TLC. A próxima mensagem é da nossa CEO Sarah 

Glenn-Smith e do nosso Diretor de Equidade e Inclusão, Kyle Amber Clark. 

 

 

Olhando para os próximos 50 anos, Equidade Racial e Plano de Inclusão  

Sarah Glenn-Smith - CEO 

Kyle Amber Clark - CEIO 

 

Descrição (54:48)  

A tela muda para Sarah Glenn-Smith, CEO do TLC, e Kyle Amber Clark, CEIO do TLC, 

sentados a uma mesa. 

 

Roteiro de Sarah Glenn- Smith e Kyle Amber Clark para a festa de Gala:  

Sarah: 

Eu adorei olhar para o passado, para os 50 anos de história do Centro de 

Aprendizagem. Será ótimo ver quais acréscimos podemos fazer a essa história nos 

próximos anos. 

E agora, é um prazer apresentar o nosso novo CEO, Kyle Amber Clark.  

Descrição (55:02) 
A tela muda o foco para Kyle Amber Clark. 
 
Kyle Amber: 
Uau, quando olhamos para os últimos 50 anos, o legado do TLC deve continuar. Isso é 
feito criando um espaço seguro onde todos se sintam bem-vindos.  
 
Nosso plano estratégico se torna aquele roteiro que deve se sobrepor às lentes da 
equidade racial. Com uma lente de equidade racial, nos dá a oportunidade de olhar 
profundamente à estrutura organizacional, nossa cultura, credenciamentos de 
programas e desenvolvimento de currículo para fazer a mudança dinâmica que é 
necessária para que o TLC continue por mais 50 anos! Estou ansioso para o que está 
por vir! 

Descrição (55:34) 

A tela muda o foco para Sarah Glenn-Smith. 

 

Sarah:  



 
 

 

Eu realmente quero agradecer a todos por participarem. Gostaria de agradecer a toda 

a equipe do Centro de Aprendizagem por passarem juntos por este ano difícil e por se 

encontrarem hoje à noite para celebrar a história e o futuro do Centro de 

Aprendizagem. 

Obrigado à Bus Door Films por produzir nosso programa e à nossa talentosa equipe de 

Avanço por colocar tudo isso junto. Obrigado a todas as pessoas de apoio que 

tornaram este evento possível. Também gostaria de agradecer aos nossos dois 

anfitriões especiais, Matthew e Melissa. E obrigado a toda a comunidade do Centro de 

Aprendizagem, estou ansioso para ver o que os próximos 50 anos reservam para todos 

nós.  

 

Descrição (55:06) 

A tela retorna para Melissa e Matthew. 

 

Melissa:    

Além disso ... aguarde outra apresentação de Justin Perez !! ... e sim, por mais que eu 

tente segui-lo ... eu não faço justiça a ele ... apenas aproveite… 

 

 

Justin Perez - Part 3 

 

Descrição  (56:21) 

A tela muda para mostrar Justin Perez contando uma história dramática em ASL. 

 

Descrição (59:03) 

A tela retorna para Melissa e Matthew uma última vez. 

 

Matthew 

Uau, estou animado com o futuro do Centro de aprendizagem para surdos! 

 

Melissa:    

Oh, da mesma forma, estou ansiosa para apoiar o crescimento desta organização e 

quero aproveitar esta oportunidade para reconhecer nossos patrocinadores que 

tornaram esta noite possível. Você também é responsável por todos nós aproveitarmos 

este evento esta noite. 

 

Matthew: 



 
 

 

Eu concordo com você, nada disso teria sido possível sem eles. E não se esqueçam, 

todos vocês que estão assistindo também podem nos apoiar,…. 

 

Melissa:  Hmm ... Texto INSPIRE, sim…. 

Matthew: isso mesmo ... enviar uma mensagem de texto com a palavra INSPIRE para 

o número acima. Agora, Melissa ... tenho uma pequena surpresa para você… 

Descrição (59:41) Matthew mostra uma sacola de presente. 

Melissa: 

Oh sério? Adoro surpresas. Ooh ... ... olhe para isso. O que temos aqui?  

 

Descrição (59:45) 

Melissa segura uma sacola de presente, da qual tira uma pochete. Ela então puxa uma 

caneca com o logotipo do TLC impresso na frente. Finalmente, ela puxa uma camiseta 

escura que tem o logotipo do TLC impresso dentro de um círculo branco. Além do 

logotipo, a impressão também diz “Est. 1970” 

 

Melissa: Oh, isso é perfeito para minhas caminhadas. Vai guardar minhas chaves e 

meus óculos de sol… 

 

Matthew: 

Eles voltaram dos anos 80! 

 

Melissa:  Você sabe que as pochetes estão voltando em grande estilo . 

.. 

Matthew: 

Você sabe, o café era a bebida favorita de Marie Philip! 

 

Melissa:    

Oh ... eu amo meu café ... sim! 

Assim como Marie Philip. Sim, algo que temos em comum 

. 

Matthew:    

Pronto, agora você pode nos representar bem! 

 



 
 

 

Melissa:  

Ah muito bem... 

Queridas lembranças desta noite. Obrigada. Que grande honra é - apenas estar com 

todos vocês esta noite ... verdadeiramente 

.  

Matthew: 

Sim! E esperamos que possam nos visitar em breve!  

Melissa: 

Sim ... me convide…. 

 

Matthew: 

Bem ... talvez você considerasse ser nosso mestre de cerimônias na nossa centésima 

celebração??  

 

Melissa: 

Hmm, quantos anos eu terei ... quer saber, idade é apenas um número. Eu estarei lá 

para o 100º aniversário ... certo?    

 

Matthew: 

Exatamente! E com o futuro, quem sabe o que podemos esperar! 

 

Melissa e Matthew Juntos: Obrigado a todos por assistir! 

 

Descrição (1:00:46)  

A tela desaparece quando um efeito de explosão de confete aparece na tela. Tudo 

desaparece para mostrar o logotipo do TLC, todo em ouro, contra um fundo preto. 

 

(1:00:58) O video termina. 

 

 

 


