
Boletim semanal da MVRHS 9/10/2017 

 
ANÚNCIOS 

Semana de 9 de outubro de 2017 
 

Segunda-feira, 9/10  é um feriado nacional e não haverá  escola! 
 

Minnesingers 
Os Minnesingers cantarão o hino nacional no jantar de boas vindas aos Guerreiros Feridos no dia 9 de outubro, 
segunda-feira à noite, no Beach Plum Inn. Eles esperam tornar o evento anual. 

 
MVRHS Bowling Club 
As reuniões são todas às  segundas-feiras de 14:30 às 16:30  no local onde se joga boliche The Barn. 
Pegue o ônibus para Oak Bluffs, linha 7, logo após a escola. O custo é de US $ 5,00! 

 
Trabalhos com turnos de tempo parcial disponíveis ( para estudantes e funcionários) na the Ice Arena  
Interessado? Entre em contato com Pete Lambos por e-mail: peter@mvarena.com  

 
Reunião do grupo CONNECT to end violence 

Os alunos contra violência sexual e doméstica começaram a se encontrar. 

Para maiores informações ou para participar do grupo, entre em contato com Heather Arpin por 
e-mail:harpin@mvcommunityservices.com  

  
West Side Story 
As audições encerram para o musical deste ano, West Side Story, e os ensaios começaram no domingo, dia 8 de 
outubro. Os departamentos de artes visuais, línguas estrangeiras, estudos sociais e de inglês  se juntarão ao 
departamento de artes cênicas para uma colaboração e para discutir questões levantadas pelo musical - imigração, 
violência de gangues, etc. Fique atento ... será um show incrível! 

 
Lembre-se de que as conferências dos pais e professores começarão na quinta-feira, dia 12 de outubro. Maiores 
informações podem ser encontradas no site da escola: www.mvrhs.org  incluindo informações  sobre como 
agendar suas conferências através do site "pick-a-time". Os alunos serão dispensados da escola durante  todos os 
dias de conferências às 11:00 da manhã, a escola não servirá almoço nestes dias. 

 
Dias e horários das conferências para pais e professores: 

                                                      Quinta-feira, dia 12 de outubro: 17:30 - 20:00  
                                                      Sexta-feira, dia 13 de outubro: 12:30 - 14:30 
                                                      Segunda-feira, dia 16 de outubro: 12:30 - 15:30 
                                                      Terça-feira, dia 17 de outubro: 17:30 - 20:00  
                                                      Quarta-feira, dia 18 de outubro: 12:30 - 15:30 
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Informações sobre o FLEX BLOCK 
Onde encontrar professores que lecionam em mais de uma sala de aula: 
 

● Sra. Braillard, sala de jantar do departamento de culinária 
● Sra. Slossberg, escritório do departamento de línguas estrangeiras  
● Sra. Germani, sala 204 
● Sr. Lavers, sala 113 
● Sr. Innes, laboratório de matemática 
● Sr. Light, sala 511 
● Sra. Thibodeau e Sra. Newton, centro de redação 
● Nell Coogan, escritório de práticas restauradoras 
● A biblioteca estará aberta a 15 estudantes. Os Chromebooks estarão disponíveis e o Sr. McGrath estará lá 

para ajudar. Programe para ir para à biblioteca com ele. 
● A cantina estará aberta a 15 estudantes.  Haverão chromebooks disponíveis na cantina. Os alunos que 

desejam ir à cantina devem agendar com o Sr. Schofield (coordenador de intervenção). 
 
Observacões: 
 

● Professores de educação especial agendarão seus alunos. Os alunos não devem programar-se para se 
encontrar com seu professor de educação especial. Incentivamos os alunos que necessitam de apoio extra 
para agendar diretamente com o professor da área de conteúdo. 

● Lembre-se de que os alunos devem ser agendados diariamente a um lugar para o período de flex time. 
SOMENTE SE HOUVER UM ACORDO PRÉVIO ENTRE PROFESSORES, alguém pode substituir um 
agendamento. Se um aluno é atribuído a um professor para o Flex Time, eles devem permanecer nesse 
espaço durante a duração do bloco (40 minutos). 

 

 



 

Resultados dos jogos das equipe de atletismo da semana passada: 
 

1 de outubro - 
Golf: Home @ 11: 00 Vineyard Invitational 

Time de futebol dos meninos: L 2-0 contra Nantucket 
Time de futebol das meninas: W 2-1 contra Nantucket 

 
3 de outubro - 

Time de futebol dos meninos: W 8-0 contra Coyle & Cassidy High School 
Time de futebol das meninas: L 2-3 contra Coyle & Cassidy High School 

 
4 de outubro - 

Cross country: L contra Bishop Feehan 
Golfe: W contra Cape Cod Academy 

 
5 de outubro - 

Hóquei em campo: W 8-0 Brocton 
Golfe: W contra Falmouth 

Time de futebol dos meninos: T 1-1 contra o Bishop Stang 
Time de futebol das meninas: W 9-0 contra Bishop Stang 

 
6 de outubro - 

Futebol Americano: L 35-0 contra o Bispo Feehan 
 

** Parabéns à equipe de golfe 
por se classificar para os playoffs !! ** 

 



 

EVENTOS ATLÉTICOS DESTA SEMANA: 

 

10 de outubro - 
Golf: Jogo fora da ilha @ 15:00 Vs. Falmouth 

Hóquei em campo: Jogo fora da ilha @ 15:30 Vs. Tahanto 

Time de futebol das meninas: Jogo em casa @ 15:00 Vs. Dennis-Yarmouth 

 

11 de outubro  

Cross Country: Jogo fora da ilha @15:30 Vs. Coyle & Cassidy High School 

Golf: Jogo fora da ilha @ 15:00 Vs. Coyle & Cassidy High School 

 

12 de outubro  

Time de futebol dos meninos: Jogo em casa @ 15:00 Vs. Bispo Feehan 

Golf: Jogo em casa @ 14:45 Vs. Dennis-Yarmouth 

Hóquei em campo: Jogo em casa @ 15:00 vs. Bispo Stang 

Time de futebol das meninas: Jogo fora da ilha @ 16:00 Vs. Bispo Stang 

 

13 de outubro  

Futebol Americano: Jogo fora da ilha @ 18:00 Vs. Bispo Stang 

 

14 de outubro  

Hóquei no campo: Jogo fora da ilha @ 12:00 Vs. Milford 

Time de futebol dos meninos: Jogo fora da ilha @ 18:00 Vs. Barnstable 

Time de futebol das meninas: Jogo em casa @ 18:00 Vs. Barnstable 

Cross Country: Jogo fora da ilha @ 9:15 

Brown University Northeast Invitational 

 

 

INFORMAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONSELHEIROS 
 

PSAT: 
O teste PSAT será administrado na escola na quarta-feira, dia 11 de outubro às 7:40. 

 
Salas onde os alunos farão o teste (listadas pelo sobrenome) 

Sala 501 - Sophomores (alunos do segundo ano do ensino médio dos EUA): Aiello - Herman 
Sala 503 - Sophomores (alunos do segundo ano do ensino médio dos EUA): Hoff - Zeilinger 
Sala 505 - Juniors (alunos do terceiro ano do ensino médio dos EUA): Alves - Davey 
Sala 510 - Juniors (alunos do terceiro ano do ensino médio dos EUA): Delphous - Klaren 
Sala 512 - Juniors (alunos do terceiro ano do ensino médio dos EUA):Krauthamer - Porterfield  
Sala 512 - Juniors (alunos do terceiro ano do ensino médio dos EUA): Pyden - Wildanger 



 
 
Seniors (alunos do último ano do ensino médio dos EUA): 
MV Youth fará uma apresentação sobre as oportunidades de bolsa de estudos no dia 18 de outubro na Biblioteca 
de West Tisbury das 19:00 -21:00  
 
MEFA (Massachusetts Educational Financing Authority) fará sua palestra anual sobre Financial Aid no dia 23 
de outubro, às 18:30, no PAC (auditório da MVRHS). Todos os alunos cursando o último ano do ensino médio 
americano e suas famílias são bem-vindos. 
 
Verifique o site Naviance para a lista de representantes das faculdades que visitarão a MVRHS. 
 
 
Dias e horários das visitas das faculdades entre 10/10 e 20/10 
** Os alunos devem se inscrever antes do dia da reunião ou na manhã do dia no qual a faculdade 
fará sua visita no escritório dos conselheiros ** 

 
10/10 
University of South Maine @ 9:00 durante o Flex block na sala LCR  

Lesley College @13:20 na sala LCR 

13/10 
Unity College @ 9:00 na sala LCR  

14/10 
Saint Michael's College @10:55 na sala LCR 

15/10 
Bard College @9:00 na sala LCR 

Hampshire College @9:00 no escritório dos conselheiros  

16/10 
Lasell College @ 9:00 durante o Flex block na sala LCR 

Skidmore College @13:20 na sala LCR 

 

 



 
 

Clubes 
A lista de clubes pode ser encontrada no link abaixo:  
http://www.mvrhs.org/wp-content/uploads/2017/10/MVRHS-Clubs-2017-18.pdf  
 
Anistia Internacional: 
Exponhe estudantes aos direitos humanos e injustiças no mundo. 
Ms. Thulin, Sala 511, durante Flex Time duas vezes por mês 
 
Clube de Artes: 
Alunos terão a chance de explorar novas mídias e projetos os quais nem sempre estão disponíveis na sala de aula. 
Sra. Shoquist sala 326, Sra. Todd sala 404, Sr. Baer sala 402, Sr. Coogan sala 408 às terças-feiras 14:05 -15:30 
 
Melhores amigos: 
Diversão e atividades pós-escola para criar amizades únicas entre estudantes do ensino médio com e sem 
deficiências intelectuais e de desenvolvimento. 
Sr.McGrath, na biblioteca, dia a ser determinado 
 
Clube sobre pássaros: 
Nosso objetivo é que os alunos aprendam sobre pássaros, sua identificação e como eles se relacionam com seu 
ambiente. A ênfase será dada a aves perto da MVRHS. 
Sr. Culbert, às quartas-feiras durante Flex Time 
 
Clube do Livro: 
Um santuário para os alunos depois da escola para realizar discussões educacionais sobre como eles se sentem ao 
lerem os livros escolhidos. 
Sr. McGrath, na biblioteca, às terças e quintas 14:05 - 15:30 
 
Clube do Boliche: 
Para aprender sobre o esporte de boliche - como jogar a bola, como manter os resultados obtidos e a etiqueta do 
jogo de boliche. 
Mr. Tinus, The Barn Bowl & Bistro, às segundas-feiras 14:30 - 16:30 
 
Clube de Negócios/DECA: 
Promove o espírito da escola, serviço comunitário e oportunidades de networking com empresas e organizações 
locais. Sr. Jakusik,  sala 101,  às quintas-feiras 14:15 
 
Clube de Xadrez: 
Nossos objetivos do clube são aprender e apreciar o xadrez e ter um esquadrão "A" e "B" neste inverno. 
Sr. McCarthy, na biblioteca, às quintas-feiras 14:15 
 
Dias para meninas: 
Costure as almofadas reutilizáveis e envie-as para países do terceiro mundo em necessidade. 
Sra Dingledy, dia e local a serem determinados 
 
Clube de debate: 
Para conhecer e debater os eventos atuais, a fim de aprender múltiplas perspectivas e formular opiniões sobre 
questões relevantes. 
Ms. Meuse, sala 501, todas às sexta-feira durante Flex Time (Começa 29/09/17) 
 

http://www.mvrhs.org/wp-content/uploads/2017/10/MVRHS-Clubs-2017-18.pdf


 
 
Desafio de engenharia: 
A cada mês, os alunos terão a oportunidade de competir em um desafio de engenharia. Os alunos trabalharão em 
equipe para resolver, projetar e construir uma tarefa de engenharia. 
Sr. Connors e Sr. Lavers, uma quarta-feira por mês a ser determinada 
 
Clube Fashion: 
Investigar e desenvolver idéias criativas que giram em torno da moda e criar e projetar seus próprios itens. Este 
clube será ligado ao projeto senior de Gabriel Nelsons: A Runway Show. 
Sra. Kurtz, sala 415, às quartas-feiras 
 
Clube de Filme & Vídeo: 
Faça vídeos e assista filmes através de séries de filmes. 
Sr. Connors, sala 406, às segundas-feiras 14:05 - 15:45 
 
Clube de Teoria de Cinema: 
Dê uma olhada mais profunda nos significados dos filmes, analise o que eles poderiam retratar e forme teorias em 
torno dos filmes referidos. 
Sr. McCarthy, na biblioteca (LCR), às quartas-feiras 14:10 - 16:00 
 
Clube de Jardim: 
Amplie e mantenha o jardim do pátio da escola em cooperação com o programa Island Grown Schools. 
Ms. Wells, sala 215 & jardins, às segundas-feiras 14:10 - 15:45 
 
Aliança de Gays e heterosexuais: 
O MVRHS GSA é um espaço seguro que acolhe todas as lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, os que estão 
buscando respostas e jovens heterosexuais  para vir e falar sobre qualquer problema que os concerne. 
Sr. D'Agostino, sala 513, às segundas-feiras 14:15 - 15:00 
 
Clube de Inovação: 
Trabalhe de forma colaborativa e individual para experimentar novas tecnologias, como a impressão em 3D, a 
programação de ferramentas controladas por computadores e a tecnologia interativa. 
Sr. Connors, sala 406, às terças-feiras 14:00 - 15:45 
 
Clube Interativo: 
Serviço/ajuda para outras pessoas acima de si mesmo, habilidades de liderança e serviço comunitário. 
Sr. Houghton, sala 102, às terças-feiras 
 
Modelo Nações Unidas: 
Preparação para a Conferência da ONU  
Sr. Wilson, sala 201, segundas-feiras ou terças-feiras 17:30 - 19:00 
 
Clube Ecológico: 
Educar estudantes sobre questões ambientais e facilitar os alunos a abordar questões ambientais em sua 
comunidade. 
Ms. Cotton and Sra. Reece, encontro será na sala de ciências do Projeto Vinha (educação alternativa), toda 2ª 
quarta-feira do mês durante Flex Time. 
 
 
 
 



 
Jornal: 
Você aprenderá sobre todos os aspectos do jornalismo, incluindo a produção de jornais, design, jornalismo, 
fotografia e ética. Um jornal estudantil semanal é publicado no MV Times. 
Ms. Schubert, sala 411, às segundas-feiras depois da escola 
 
Pongers: 
Aprenda regras, habilidades e táticas de tênis de mesa. 
O'Rourke, cantina, terças-feiras ou quintas-feiras  depois da escola 
 
Seabreezes: 
Mostra o trabalho dos alunos em uma revista anual de arte e literatura produzida por estudantes. 
Sr. Baer, biblioteca, às quintas-feiras 14:15 - 15:30 
 
Viagem para Esquiar e Snowboard: 
Viagem de fim-de-semana para o estado de New Hampshire. 
Sr. Seabourne, na sua sala de construção, às terças-feiras durante Flex Time  
 
Governo estudantil: 
Para melhorar a MVRHS. 
Sr. Houghton, sala 102, às segundas-feiras após a escola 
 
Oportunidades de estudar em outros países: 
Para expor os alunos a diferentes programas de estudo no exterior e apoiar os alunos na busca dessas 
oportunidades. 
Sr. Baer, sala 402,  às terças-feiras 14:15 
 
Uproot: 
Nossa missão é promover, dentro do corpo estudantil da MVRHS, respeito, segurança e conscientização sobre 
questões relacionadas à violência doméstica e sexual. 
Amy Lilavois, na sala de culinária, encontro quinzenal às 14:15 
 
Comitê do bem-estar: 
Envolver os alunos com as políticas, iniciativas, planejamento e suporte de atividades de fitness e bem-estar da 
MVRHS. Colabore com funcionários, pais e administração. 
Sr. Perrotta, sala 322, na última quarta-feira do mês durante Flex Time  
 
Anuário: 
Junte-se a nós e crie o Anuário deste ano! Yearbook Club está aberto a qualquer série e é para toda a escola. 
Sra Todd, sala 404, quintas-feiras, às 14:15 - 15:30 
 
 

 


