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6 de Outubro, 2014 

 

Prezado(a) Membro da Comunidade, 

 

A Martha’s Vineyard Regional High School tem o compromisso com a excelência e melhoria 

contínua em nossos programas de Carreira e Educação Técnica (CTE). Estamos estendendo as 

mãos para todos os interessados em trabalhar com a gente como membros do conselho 

consultivo do comitê do programa CTE na melhoria e construção de nossos programas. 

 

Considere, por favor, a adesão de um dos nossos conselhos consultivos do comitê do CTE. 

Temos cinco programas CTE (Carpintaria, Horticultura, Auxiliar de Saúde, Tecnologia 

Automotiva e Artes Culinárias), e formamos também uma Assessoria de Tecnologia de Serviços 

Marítimos para explorar o desenvolvimento de programas nesta área. Ao participar de uma 

comissão, você terá a oportunidade de orientar a Martha’s Vineyard Regional High School em 

preparar os alunos para o emprego e educação pós-secundária. 

 

O conselho consultivo do comitê do programa CTE se reúne duas vezes por ano escolar. As 

reuniões são geralmente no outono e na primavera. Além disso, nossa equipe ocasionalmente 

apela aos membros da comissão consultiva informalmente, em caso necessário. 

 

A nossa primeira reunião do conselho consultivo do programa CTE deste ano letivo será 

segunda-feira, dia 20 de Outubro de 2014. Caso esteja interessado em servir num conselho 

consultivo do comitê do programa CTE, por favor, dirige-se a sala de jantar da culinária na 

escola às 18:00 horas do dia 20 de Outubro. Esta reunião está prevista para durar cerca de duas 

horas. Aperitivo será servido. 

 

 

Por favor, não hesite em contactar-me caso tiver algumas dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

Ty Hobbs 

Diretor do CTE  

Martha’s Vineyard Regional High School 

508.693.1033 x122 

THobbs@mvyps.org 

 

http://www.mvrhs.org/

