Boletim Escolar da MVRHS 27/11/17
Avisos da semana do dia 27 de novembro de 2017
● Confira o canal de notícias, novidades e acontecimentos da Martha’s
Vineyard Regional High School produzido por nossos estudantes:
https://www.youtube.com/watch?v=hlCphYlZnZs
● SAT’s:  A data do próximo SAT, o qual é um teste utilizado para admissões nas
faculdade/universidades dos Estados Unidos, será no dia 2 de dezembro de
2017.

As fotos utilizadas neste boletim foram tiradas
por estudante da MVRHS e foram fornecidas
pelas aulas de pintura e desenho deste ano.

● O concerto de inverno dos Minnesingers: Os ingressos estão disponíveis
para venda através de qualquer membro do grupo Minnesingers! Os concertos
deste ano terão participação especial de diversos músicos da ilha como: Mark
Lovewell, Willy Mason, Jemima james, Merrily Fenner, Steve Tully, Joanne
Cassidy e Siren Mayhew.
●  Clube de Boliche da MVRHS : As reuniões do clube são todas as
segundas-feiras das 2:30 da tarde até 4:30 da tarde no boliche de Oak Bluffs,
The Barn. Pegue o ônibus de Oak Bluffs, linha 7, logo após a escola. Valor de
participação: $5.00!
● Festival de música All Cape and Island: Parabéns aos 39 (32 vocalistas e 7
músicos de instrumentos de cordas) que participaram da audição e que foram
selecionados para fazerem parte do concerto que será em fevereiro em
Barnstable.

Foto tirada por Hannah

● Cartão de benefícios, Our Island Club: representantes do cartão de
benefícios, Our Island Club, estarão na cantina da escola durante os horários
de almoço nos dias 28 e 29 de novembro oferecendo a oportunidade aos
alunos do penúltimo e último ano do ensino médio americano, Juniors e
Seniors, de se tornarem membros do clube gratuitamente.

● Apresentação do orçamento da MVRHS: A apresentação do orçamento da
escola acontecerá na segunda-feira, dia 27 de novembro no Centro Cultural da
MVRHS, PAC, às 6:00 da tarde.
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● Confira o artigo produzido pela Vineyard Gazette falando sobre o primeiro
palestrante que participou da série produzida pela MVRHS sobre
diversidade:
https://vineyardgazette.com/news/2017/11/19/high-schoolers-learn-about-civil-ri
ghts-firs
● Alex’s Place: O centro da adolescência, Alex’s Place, está a procura de
adolescentes que queiram se envolver com novas ideias e se juntar ao
conselho de administração dos adolescente. As reuniões serão realizadas
durante o período Flex a partir de 7 de dezembro de 2017.
● Para os pais: O conselho consultivo dos pais da ilha sobre educação especial
patrocinará um evento de pais para pais no próximo fim de semana, no
domingo, dia 3 de dezembro do meio dia à 1:00 da tarde na biblioteca de West
Tisbury, na ala das crianças.
● Discussão sobre “vaping” e cigarros eletrônicos: Junte-se ao diretor do
programa regional de controle de tabaco de Cape Cod, Bob Collett e Kathy
Wilbur da Seven Hills Foundation para uma palestra na qual ambos
compartilharão informações sobre produtos de nicotina sem fumaça, os quais
estão sendo atualmente utilizados por jovens a uma taxa muito maior do que os
cigarros tradicionais. Junte-se a nós para saber mais sobre como são esses
produtos e quais são suas diversas formas, como esses cigarros eletrônicos
são comercializados e as maneiras pelas quais eles são usados por nossos
jovens. O evento será na quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017  às 6:00 da
tarde na biblioteca da MVRHS. Para informações adicionais, envie um e-mail
para info@mvyouthtaskforce.org
● Sociedade Nacional de Honra:  A recepção de outono de iniciação a novos
membros e cerimônia será na terça-feira, dia 28 de novembro. A recepção de
iniciação, que é opcional e requer um ingresso no valor de $ 15 que deve ser
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comprado antecipadamente, será às 6:00 da noite na sala de jantar de culinária
da MVRHS, seguida pela cerimônia de iniciação ( não há a necessidade de
ingresso) no centro cultural da MVRHS, PAC, às 7:00 da noite.

Parabéns aos mais novos membros da Sociedade Nacional de Honra:
Alunos Seniors (último ano do ensino médio americano):
Sequoia Ahren
Rose Capobianco
Coltrane Leport
Thiago Muniz
Anya Vickers
Salyn Yancey
Alunos Juniors (penúltimo ano do ensino médio americano):
João Alves
Richard Barlett
Sigal Bezahler
Owen Bresnick
Alexis Condon
Mackenzie Condon
Isabelle Custer
Jason Davey
Reinaldo dos Santos
Kayla Eddy
Skylar Eddy

Alley Estrella
Allyse Guyther
Adeline Hayman
Colin Henke
David Krauthamer
Harold Lawry V
Abby Marchand
Louise McDonald
Michael Metcalf
Mary Morgan
Katherine Morse

James Norton
Nathaniel Packer
Owen Porterfield
Christian Schmidt
Victoria Scott
Emma Searle
Maxwell Smith
Meghan Sonia
Ian Trance
Alicja Vickers

Informações para os alunos que cursam o último ano do ensino médio
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● Requerimentos para inscrições para as faculdades/universidades americanas:
Os alunos devem verificar com cada escola quais são os seus requerimentos
necessários, mas tenha em mente ao menos o básico como:
○ Atualize sua conta no site Naviance com as faculdades/universidades as
quais você gostaria de cursar para que os conselheiros saibam para quais
faculdades/universidades os mesmos devem enviar suas notas e cartas de
recomendação.
○ Os alunos seniors, devem avisar aos seus professores qual é o prazo das
faculdades/universidades as quais querem cursar, para que os mesmos
saibam até quando terão para submeter as cartas de recomendação que
escreverão para os alunos.
○ As notas do teste SAT devem ser enviadas para as faculdades que os alunos
estão interessados diretamente do College Boards, o qual provê o teste.
○ Ambos os alunos e seus pais precisam completar o formulário do site
FAFSA.
○ Alunos, por favor, no caso de dúvidas, agende uma reunião com seus
conselheiros escolares.
○ Alunos do último do ensino médio farão seus senior square durante o período
de flex block nas terças-feiras.
● Histórico Escolar: o histórico escolar dos alunos serão enviados para as
faculdades/universidades quando os alunos se inscreverem para tais. Após a
verificação de notas do primeiro trimestre, os históricos escolares serão atualizados,
e outro histórico escolar será enviado para cada faculdade/universidade as quais os
aluno se inscreveram.
Aos alunos do ultimo ano do ensino médio: Não se esqueçam de escrever uma carta
de agradecimento aos professores que lhe escreveram uma carta de recomendação.

As inscrições para os esportes de inverno estão
abertas!
MVRHS.org -> Athletics -> Athletics Registration
https://www.familyid.com/organizations/search?query=mart
ha%27s+vineyard
As provas de qualificação para os esportes de inverno
da MVRHS começam na segunda-feira, dia 27 de
novembro
Hockey masculino - Treinador Mincone
                       Hockey feminino - Treinador Fiorito
                       Basquete masculino  - Treinador Joyce
                       Basquete feminino - Treinador Bishop
                       Natação - Treinador Chatinover
                       Corrida interna - Treinador Schroeder
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Informações da enfermeira e treinadora atlética:
O cadastro de esportes encerrou na sexta-feira, dia 24 de novembro. O
cadastro tardio começará na segunda-feira, dia 27 de novembro, às 8:00 da
noite.
Entre no site da escola: mvrhs.org/vineyarders/ para se inscrever
** O registro antecipado é altamente recomendado. As informações de
processamento demoram vários dias. Nós não queremos que seu filho perca
a prática dos times- não espere! **
As datas dos últimos exames físicos para esportes em arquivo com a
enfermeira da escola podem ser encontradas no Plus Portal em "dados
demográficos"/ demographics.
A última sessão de base de impacto pré-temporada será realizada na
segunda-feira, 20/11/17, às 2:15 da tarde. Você DEVE se registrar no Family
ID, os espaços são limitados.
** POR FAVOR, SAIBA QUE  QUALQUER ATLETA QUE NÃO TOMOU O
IMPACTO DE LINHA DE BASE NÃO SERÁ PERMITIDO PARTICIPAR EM
QUALQUER ATIVIDADE DE CONTATO. ~ ISTO LIMITA A CAPACIDADE
DO ALUNO DE PRATICAR COM A EQUIPE E PODE TAMBÉM AFETAR A
COLOCAÇÃO DO ALUNO NA EQUIPE.

Vineyarder(s) da semana
A cada semana vamos apresentar um aluno ou membro da equipe para toda a comunidade escolar!
Esta semana: Zach Moreis, série: 12

Faz quantos anos que você joga futebol americano?
Eu jogo“tackle” futebol americano há cerca de sete anos.
Como foi a temporada de futebol americano no seu ponto de vista como capitão do time?
Foi uma longa temporada. Foi um desafio porque tivemos que entrar em um jogo com apenas 20 jogadores. Para mim, eu tive que me
manter positivo porque nunca fomos favorecidos para vencer. Foi difícil motivar o time, mas estou muito orgulhoso de todos e do trabalho
que todos colocamos.
Como você se sente com relação à temporada ter sido encerrada antes do tempo e por não poder ter jogado contra Nantucket?
Ugh, doloroso. Foi difícil de ouvir. Como senior, crescemos jogando este jogo e ganhando a taça. A equipe queria se vingar do ano
passado e reverter o resultado este ano e não tivemos a oportunidade de jogar contra o time de Nantucket. Foi difícil de aceitar a notícia.
Nos demos duro e o nosso melhor durante cada jogo e sentimos que a nossa oportunidade foi tirada de nós. Eu não concordo com a
decisão, mas eu respeito. Nós queríamos jogar, mas não estaríamos seguros.
Como foi o último jogo?
Foi um último jogo emotivo, mas foi incrível que ganhamos. Foi a melhor sensação de sair da temporada com uma vitória.

Qual é a sua lembrança favorita de jogar futebol americano para à MVRHS?
Durante a temporada no meu segundo ano no ensino médio, ganhamos a taça da Ilha de 7 a 0 contra Nantucket.
Você vai  jogar basquete para à MVRHS este ano?
Eu não acho que irei. Não quero arriscar e acabar com lesões.
 Você vai sentir saudades da MVRHS?
Em geral, sim. Eu construí algumas boas relações e fiz amigos, mas gostaria de seguir em frente.
No quesito esportivo, eu com certeza sentirei  falta do apoio da minha comunidade.
O que você está planejando estudar na faculdade?
Provavelmente educação ou treinamento atlético.
Você jogará  futebol americano na faculdade?
Sim, mas não sei onde ainda. Eu estou investigando as faculdades Utica, West New England, Morrisville, Westfield State ou  Bridgewater
State.
Quais são alguns outros interesses que você tem fora da escola?
Eu gosto de pescar e também de fotografia.
Mais alguma coisa que você queira dizer?
Eu gostaria de agradecer a todos os treinadores que sacrificaram seu tempo pessoal para trabalhar conosco e também  a comunidade que
nos apoiou durante toda a temporada.

 Oportunidades de enriquecimento durante o Flex Time
*Enquete sobre o anuário deste ano
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKYTrq10jr_qoSU4aaVvZhzPmJrpaj-7TqJ48wxS9nVpAIQ/viewform?c=0&w=1)
Observação: A cantina não será uma opção para o período flex na quarta-feira, dia 29 de novembro
Oportunidade de aprender inglês ou português:
Toda quarta-feira na sala 204 com as professoras Sampaio e Germani
**As professoras Germani e Sampaio não estarão disponíveis às quartas-feiras para atividades que não sejam a prática social de
português ou inglês.
 Xadrez com o Mr. McCarthy:
Todas às sextas-feiras na sala 419. Venha pronto para jogar e aprender o jogo de xadrez.
** Inscreva-se neste clube com o Sr. McCarthy cujo está na categoria de professor de inglês
Projeto de Artes Comunitárias
Toda quinta-feira, aprenda sobre as diferentes maneiras pelas quais você pode comemorar a diversidade em nossa comunidade. Todos os
tipos de  artistas, escultores, pesquisadores e escritores são bem-vindos.
** Inscreva-se para a Ms. Shoquist na sala 326
Ginásio: ** Inscreva-se para a Ms. Perrotta se quiser ir para o ginásio durante a período flex
As opções continuam a ser: caminhada na natureza, sala de ginástica, Jogo de Unidade de educação física, ou oportunidade de fazer de a
aula de saúde caso tenha perdido à aula ou ioga.
Faça o seu Senior Square para o anuário deste ano durante o Flex Block!
Qualquer período de FLEX de terça-feira à sexta-feira até o mês de fevereiro. Os alunos podem esperar gastar cerca de dois períodos de
Flex para fazer seu quadrado!
** Inscreva-se para a Ms. Todd na sala 404
DECA- Clube de negócios
Flex Block de quintas-feiras até o começo de janeiro. Os membros do clube de negócios estarão se preparando para a
competição de distrito.
** Inscreva-se para o Mr. Jakusik
Cultura francesa
Estudantes que viajarão para à França no  mês de abril no ano que vem terão a chance de se reunir durante um bloco de enriquecimento
uma vez por mês, na última sexta-feira. A primeira reunião será realizada no dia 1º de dezembro.
** Inscreva-se para o Mr. Bonneau.

Junior Flex Block - SWEAR
Todos os Juniors farão parte de uma discussão no dia 28 de novembro durante o período flex para aprender sobre o programa SWEAR
(Stand With Everyone Against Rape - Junte-se a todos contra o estupro). O SWEAR é um programa de prevenção e conscientização de
estupro e agressão sexual liderado predominantemente por alunos homens - com foco no fato de que o estupro e agressão sexual não é
apenas uma questão de mulheres, mas também uma questão de homens. A missão do SWEAR é educar jovens homens e mulheres sobre
os mitos, estereótipos e repercussões de estupros e agressões sexuais. ** Não se assuste se você for requisitado por um professor que
você não reconhece. Os flex deste dia estão bloqueados. **

