
 

SHIRA GRABELSKY 

O Learning Center for the Deaf (TLC) anuncia que seleccionou Glennis Matthews como o seu 

novo Superintendente do The Learning Center for the Deaf (TLC). O processo foi liderado por 

um comité de busca de pessoal, membros da direcção e administração que foi co-presidido por 

Isidore Niyongabo, Chief People Officer da TLC, e Shira Grabelsky, Directora de Iniciativas 

Educativas da TLC. O processo finalista da busca envolveu um encontro e uma saudação entre 

cada finalista e estudantes da MPS e da Escola Walden, professores, membros do conselho de 

administração e representantes dos pais. A empresa de consultoria que orientou o processo de 

pesquisa foi a Innivee Strategies, Inc., uma empresa de desenvolvimento organizacional e de 

liderança, de propriedade de Surdos. 

 

A Dra. Sarah Glenn-Smith, CEO do The Learning Center, ofereceu formalmente o cargo à Sra. 

Matthews, que aceitou entusiasticamente o papel. Espera-se que Glennis Matthews comece o seu 

papel em finais de Agosto.  A aceitação da Sra. Matthews faz dela a primeira mulher Surda 

Negra e a primeira HBCU (Historically Black Colleges and Universities) a formar-se 

Superintendente de uma Escola Surda ao longo da história da Educação Surda, juntando-se à liga 

constituída por alguns Superintendentes de Escolas Surdas BIPOC (Negros, Indígenas, e Pessoas 

de Cor) nos Estados Unidos.  

 

GLENNIS MATTHEWS 

É uma honra aderir ao The Learning Center. Obrigado por me ter confiado a liderança como 

superintendente.   Depois de conhecer os membros do comité de busca e os estudantes, 

funcionários, pais e representantes do Conselho de Administração, estou entusiasmado por 

trabalhar em estreita colaboração com a equipa TLC para continuar a liderar a educação bilingue 

de Surdos e a levar a TLC pelos próximos 50 [anos].    

 

ISIDORE NIYONGABO 

Nascida em Filadélfia e criada em Saginaw, Michigan, para uma mãe granadiana e um pai 

trinitário, a viagem educacional da Sra. Matthews levou-a à Geórgia para obter um Bacharelato 

em Psicologia pelo Spelman College em Atlanta, após uma licenciatura em Ciências Aplicadas 

em Interpretação da Língua de Sinais pelo Georgia Perimeter College em Clarkston. Obteve 

então um Mestrado em Matemática e Ciência de Grau Médio na Universidade Clark Atlanta, em 

Atlanta. É educadora científica profissional e Presidente do Departamento de Ciência na Escola 

para Surdos da Área de Atlanta, em Clarkston, Geórgia. 

 



A Sra. Matthews regressou à Universidade Clark Atlanta e é actualmente candidata a 

doutoramento em Liderança Educativa. Ela acredita apaixonadamente na fundação da 

alfabetização e centrou os seus estudos em estratégias de intervenção de alfabetização precoce 

para crianças surdas e com dificuldades de audição, com o objectivo de defender e implementar 

um currículo de alfabetização precoce para crianças surdas e com dificuldades de audição. Fora 

do laboratório e para o palco, a Sra. Matthews é o único membro surdo de Giwayen Mata - um 

premiado grupo de dança, dança, percussão, e conjunto vocal baseado em Atlanta. Como 

defensora, a Sra. Matthews dedica o seu tempo como tutora e mentora de intérpretes que estão a 

trabalhar para a certificação nacional.    

 

SARAH GLENN-SMITH 

A visão de Glennis, o entusiasmo e as crenças e valores centrados no estudante inspiraram-nos a 

todos. Estou extasiado por dar as boas-vindas a Glennis à comunidade TLC. Para além da sua 

vasta experiência na alfabetização fundacional e STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte 

e Matemática), Glennis partilha a nossa visão de um campus que encarna as práticas anti-racistas 

e pedagógicas, continuando ao mesmo tempo o nosso orgulhoso e contínuo legado como 

fundador e líder da educação bilingue ASL/English. Gostaria de agradecer ao nosso dedicado 

comité de pesquisa e aos membros da comunidade que apoiaram o sucesso deste processo.  

 

Gostaria também de agradecer à Innivee Strategies, Inc. pelo seu empenho e perícia em orientar 

a organização na construção da confiança entre os membros do pessoal, estudantes, pais, e outras 

partes interessadas. 

 

SHANE FELDMAN 

 

Olá! O meu nome é Shane Feldman e sou o CEO da Innivee Strategies. Quero agradecer ao 

Learning Center for the Deaf por confiar na nossa empresa para liderar este processo de 

pesquisa. Este processo foi construído com integridade ao incorporar o apoio de várias partes 

interessadas, e em última análise levando a um resultado bem sucedido. Tenho o prazer de 

anunciar que esse resultado resultou na escolha de Glennis Matthews como o novo 

Superintendente para a TLC. Parabéns Glennis.  

 

 


