MARTHA’S VINEYARD REGIONAL HIGH SCHOOL

Noite de “Pais Regressam as Aulas”
Terça-feira dia 19 de setembro 2017
Começa as 18 horas no teatro (P.A.C.)

Nós não estamos mais segurando uma Noite de Volta para a Escola para os pais de primeiro ano em 14 de
setembro. Junte-se a nós para um total de alunos. Este evento é uma oportunidade para os pais obterem
informações e fazer perguntas sobre a educação de seus filhos. As atividades da noite começam com o
Homeroom a partir das 6:00 no Centro de Artes Performáticas. Seja punido. Pais de primeiro ano, se você
tiver perguntas para orientação ou administrador, chegue cedo.
O horário da noite permite aos pais a oportunidade de seguir um cronograma abreviado das aulas de seus
filhos. Ao contrário do bloco regular de 75 minutos, essas classes serão executadas apenas 10 minutos. Os
professores irão analisar as novas ferramentas de rastreamento acadêmico para que os pais monitorem o
progresso de seus filhos durante o ano letivo. Conferências individuais formais podem ser agendadas com
professores por outro período. Aproveite esta oportunidade para ver o mundo que o seu filho habita todos
os dias e conhecer as pessoas que os ensinam. É uma das melhores maneiras de construir essa conexão
home-escola tão importante.
HORÁRIO
Se não têm acesso a um computador, faça favor de contactar Inez Montanile 508-693-1033 ext. 140.
1)
2)
3)
4)

Inscreva-se em portal pai. Clique em "mais" na telha do seu filho e, em seguida, selecione "cronograma"
da barra de menu.
Use a cronograma do seu filho / filha para preencher Períodos A-H abaixo.
Se tem um “study” não há aulas para aquele horário.
Todos os pais têm que assistir a aula de educação física.

Peça os seus filhos para preencher o seu horário. Se não têm acesso a um computador, faça favor de contactar
Inez Montanile 508-693-1033 ext. 140.
Se têm preguntas, vai haver assistência quando chegam a escola.

5: 30- 6:00 Perguntas para Orientação ou Sra. Chauvin
6:00 - 6:15

Home Room - Performing Arts Center (Teatro)
Subject

Room/Teacher

6:20 - 6:30

Horário flexível:_________________:_______________________

6:35 - 6:45

Periodo A:_____________________:_______________________

6:50 - 7:00

Periodo B:_____________________:_______________________

7:05 - 7:15

Periodo C:_____________________:_______________________

7:20 - 7:30

Periodo D:_____________________:_______________________

7:35 - 7:45

Periodo E:_____________________:_______________________

7:50 - 8:00

Periodo F:_____________________:_______________________

8:05 - 8:15

Periodo G:_____________________:_______________________

8:20 - 8:30

Periodo H:_____________________:_______________________

** Escola vai acabar no mesmo horario neste dia para os alunos (os seus filhos).

