
Boletim Semanal da MVRHS 10/16/17 

 
Vineyarder da semana 

Toda semana nós iremos introduzir um estudante ou funcionários da equipe da escola para toda a comunidade escolar. 
 

Essa semana apresentamos: Ruby Reimann!! 

 

Ruby obteve êxito ao conseguir empatar o jogo do time varsity contra a escola Dennis-Yarmouth semana passada.  

Ela também foi eleita a presidente do grêmio estudantil da classe de calouros. 

 

Nos entrevistamos a Ruby esta semana: 

   Série: 

9° - primeiro ano do ensino médio americano 

           Matéria Favorita:  

                                                                                    Matemática 

             A matéria a qual não curte muito: 

Inglês 

Atividades extracurriculares: 
Faz parte do time de futebol feminino, presidente do grêmio estudantil dos calouros, faz parte do programa 

Peer Outreach e joga Hockey de gelo 

A pior ou a memória favorita da escola? 

O jogo de futebol no dia de seu aniversário contra o time Stang: ela impediu 27 gols e fez 7 gols 

                                                                    O que você quer fazer quando ficar mais velha? 

Eu gostaria de jogar futebol na faculdade e depois assumir a companhia de arquitetura de paisagem da 

minha mãe e continuar a morar na ilha.  

                                                                                Outros interesses/realizações: 

“Eu canto e toco piano.” Observação: Ruby também se formou no ensino fundamental como a melhor aluna de sua 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anúncios 

Semana do dia 16 de outubro de 2017 

 

● Confira o novo canal de notícias dos alunos da MVRHS: 

            https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=bNmbIM9-rpA  

● Empregos de meio período disponíveis para estudantes e funcionários da escola: 

             Interessado em trabalhar para  MV Ice Arena? Entre em contato com Pete Lambos através do 

e-mail:peter@mvarena.com  

● Encontro consultivo de outono para carreiras e educação técnica: 

 O encontro será na sala de jantar da aula de culinária na quarta-feira, dia 1 de novembro de 2017 das 18:00 às 

20:30. Por favor, aceite o nosso mais caloroso convite para se juntar a nós para aperitivos, seguidos da reunião 

bianual de assessoria. Conheça novos instrutores, confira novos projetos e ouça novidades sobre os nossos 

próximos planos. 

 

Dias e horários das conferências para pais e professores (almoço não será servido nestes dias): 

                                                      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 

 

Resultados dos jogos das equipe de atletismo da semana passada: 
 

Dia 10 de outubro 
Golf: W contra Falmouth 

Hockey de Campo: W 4-1 contra Tahanto 
Time de futebol feminino: T 0-0 contra Dennis-Yarmouth 

 
11 de outubro 

Cross Country: Jogo fora da ilha @15:30 contra Coyle & Cassidy High School 
Golf: W contra Coyle & Cassidy High School 

 
12 de outubro 

Time de futebol masculino: W 2-0 contra Bishop Feehan 
Golf: W contra Dennis-Yarmouth 

Hockey de Campo: W 4-1 contra Bishop Stang 
Time de futebol feminino: L 10-0 contra Bishop Feehan 

 
13 de outubro 

Futebol Americano: L 16-27 contra Bishop Stang 
 

14 de outubro 
Hockey de Campo: W 3-0 contra Milford  

Time de futebol masculino: T 1-1 contra Barnstable 

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

Cross Country: Jogo fora da ilha @9:15  

Brown University Northeast Invitational 

**Parabéns ao time de futebol masculino por alcançar- Conference Champions!!** 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=bNmbIM9-rpA
mailto:peter@mvarena.com


 

                                             EVENTOS ATLÉTICOS DESTA SEMANA 
 

 16 de outubro  
Golf: Jogo em casa (Farm Neck) @14:45 contra Bishop Stang 

Time de futebol masculino: Jogo fora da ilha @15:30 contra Falmouth 
Time de futebol feminino: Jogo em casa @16:15 contra Falmouth 

 
17 de outubro  

Time de Hockey de campo feminino: Jogo fora da ilha @15:30 contra Maynard 
 

18 de outubro 
Cross Country: Jogo em casa @15:30 contra Barnstable 

Time de futebol masculino: Jogo em casa @15:00 contra. Sandwich 
Time de futebol feminino: Jogo fora da ilha @15:30 contra  Sandwich 

 
19 de outubro 

Time de Hockey de campo feminino: Jogo fora da ilha @16:00 contra Dennis-Yarmouth 
 

20 de outubro 
Time de Hockey de campo feminino: Jogo em casa @15:00 contra Falmouth 

Futebol Americano: Jogo em casa @18:00 contra Coyle & Cassidy  

 

22 de outubro 

Time de Hockey de campo feminino: Jogo em casa @ 12:30 contra Nantucket 

 

INFORMAÇÕES DO ESCRITÓRIO DOS CONSELHEIROS: 
 
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 16/10 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 ** 
 
16/10 
Faculdade Saint Michael's às 10:55 na sala LCR na biblioteca 
17/10 
Faculdade Bard às 9:00 na sala LCR na biblioteca 



 

Faculdade Hampshire às 9:00 no escritório dos conselheiros 
20/10 
Faculdade Lasell às 9:00 durante o bloco de Flex time na sala LCR na biblioteca 
Faculdade Skidmore às 13:20 na sala LCR na biblioteca 
Faculdade comunitária Cape Cod Community College às 13:20 na sala ACR 

 

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). 

 
 


