
 
 
Mensagem de Jennifer Greenfield: 
Caras famílias, 
 
Estamos a enviar esta VLOG para partilhar consigo algumas notícias.   
 
Na semana passada, submeti a minha demissão como Superintendente da Escola Marie 
Philip à CEO da TLC Sarah Glenn-Smith. Esta semana, tenho-me encontrado com Líderes 
da Educação para os informar da minha decisão. 
 
Esta foi uma decisão muito difícil. Estou apaixonada pela nossa missão e preocupo-me 
profundamente com os nossos estudantes, famílias, professores e colegas. Ao mesmo 
tempo, sinto que esta decisão é a melhor para mim e estou ansioso por aprender sobre o 
crescimento contínuo e sucesso da TLC e do MPS (para o futuro da TLC). O meu último 
dia no The Learning Center for the Deaf será 2 de Julho de 2021. 
 
Sinto-me honrado por fazer parte da comunidade dedicada da TLC. Os nossos professores 
e administradores trabalharam incansavelmente este ano, especialmente, e os nossos 
estudantes e famílias enfrentaram circunstâncias excepcionais. À medida que a TLC 
celebra o seu' 50º ano, cada pessoa nesta escola tem contribuído para a sua longevidade e 
progressão.       
 
Liderar uma escola requer uma equipa; quero aproveitar para agradecer a Chris e Toni, 
bem como aos líderes educacionais, por toda a vossa colaboração e energia investida no 
sucesso dos estudantes e no apoio aos membros do pessoal. Desejo a todos o melhor no 
vosso futuro sucesso. Continuarei a fazer parte da comunidade e espero que os nossos 
caminhos se cruzem. 
  
Agradeço-vos por me confiarem a oportunidade de servir como vosso superintendente. 
 
Mensagem de Sarah Glenn Smith: 
 
Primeiro, quero agradecer a Jennifer por quase 5 anos de serviço dedicado e de liderança 
da equipa educativa do The Learning Center. O empenho, o coração, a alma e o trabalho 
árduo que têm trazido todos os dias à TLC tem sido uma mais-valia tanto para a 
Comunidade do Centro de Aprendizagem como para mim pessoalmente. Aprendi muito ao 
trabalhar convosco e sinto-me honrado por o ter podido fazer durante tanto tempo como 
todos nós tivemos juntos. Desejo-vos muito sucesso na vossa jornada contínua. Sabemos 
que isto não é "adeus", pois os nossos caminhos continuam a cruzar-se, e aguardo com 
expectativa a vossa ligação contínua com a TLC.   
 
Como disse, a liderança na educação não se trata de uma só pessoa, mas de toda uma 
equipa fantástica que equipou com as competências necessárias para continuar a liderar e 
apoiar a Escola Marie Philip à medida que embarcarmos numa busca para preencher os 
grandes sapatos que está a deixar. Iremos conduzir uma busca a nível nacional para este 
papel. A nossa equipa de transição para apoiar o pessoal da MPS, estudantes e famílias 



 
 
durante este tempo será liderada por mim, Karen Bishop, Toni Ammirati, Chris Kaftan e 
Kyle Amber Clark.   
 
Embora possa ser difícil substituí-lo, estamos gratos pela sua parceria, uma vez que 
procuramos preencher o papel de Superintendente no MPS, e estamos entusiasmados em 
ver juntos o que o futuro reserva para a TLC, e onde encontrará o seu próximo sucesso. 
Iniciamos planos para uma pesquisa e temos estado em contacto com uma empresa de 
pesquisa para nos ajudar neste processo.  
 
Estamos actualmente a receber feedback sobre o plano e processo de transição e teremos 
detalhes adicionais para partilhar na próxima semana. Nada mudará no que diz respeito ao 
processo de reabertura, disponibilidade para nos encontrarmos com os pais, marcação, 
etc. Tudo permanecerá como está no MPS, e sei que o funcionamento diário da escola é 
deixado nas mãos muito capazes das nossas equipas educativas e do apoio administrativo. 
Jennifer estará connosco durante os próximos três meses para assegurar a consistência no 
funcionamento da escola; ela e eu trabalharemos em estreita colaboração durante este 
tempo para assegurar uma transição suave através do Verão, e seremos capazes de partir 
de um local de força mais uma vez no Outono. 
 
Sei que este tem sido um ano muito desafiante para todos. Obrigado a todos pelo vosso 
contínuo apoio e empenho, e, mais uma vez, Jennifer, desejamos-vos o melhor sucesso ao 
darem o vosso próximo passo. Continuaremos em contacto, e forneci uma lista de 
informações de contacto caso necessite de chegar a qualquer um de nós com perguntas, 
preocupações ou referências durante este tempo. Jennifer permanecerá no seu posto até 
ao final do ano lectivo, por isso, sinta-se à vontade para continuar a contactá-la também. 
Estamos todos aqui e juntos nisto, em apoio ao MPS!  
 
Obrigado, Jennifer, e obrigado a todos vós, continuaremos a comunicar enquanto 
finalizamos o nosso plano de transição.   
 

 


