
 

 

Formatura, dia 10 de junho de 2018  
 
 
 

O que os alunos do último ano do ensino médio devem saber 
 
Alguns alunos tendem a deixar suas notas caírem e devem ser 
encorajados a concluir seus requisitos para a conclusão de todas suas 
classes ou podem não se formar. 
 
Os alunos devem pagar todas as suas dívidas escolares, incluindo 
qualquer pendência com a cantina da escola, para que possam receber 
o capelo e a beca para a formatura na quarta-feira, dia 6 de junho. 
Pagar dívidas e completar tarefas de disciplinas, incluindo outros 
elementos como comparecer na escola aos sábado caso tenha que 
comparecer e a detenção, são requisitos para que os alunos se formem. 
 
Os alunos precisam verificar com professores e treinadores atléticos 
sobre livros e materiais que precisam devolver. Se um aluno teve uma 
aula de primeiro semestre ou até mesmo que não tenha concluído a 
aula durante todo trimestre/semestre, podem talvez ainda ter que 
devolver materiais destas classes. Talvez o aluno tenha que devolver 
itens de uma aula vocacional ou material de algum esporte que praticou. 
Verifique o saldo da sua conta com a cantina da escola e pague os 
saldos devidos. 
 
Devolva os cadeados dos armários emitidos pela escola (ou pague 
U$5.00) o que também deve ser feito antes de receber seu capelo e 
beca. Estes cadeados (ou U$5.00) podem ser entregues a Rebecca 
Claussen na secretária da escola. 



 

 

 
O código de disciplina da escola está em pleno vigor durante todas as 
atividades de formatura e pré-formatura. Isso inclui todas as políticas 
escolares relativas ao uso de álcool e drogas. 
 
Todos os "dias de cabular/matar aula" podem ser escolhidos a critério e 
discrição da diretora, o que pode  atrasar o cronograma do exames 
finais. 
 

Antes da formatura 
 
Uma taxa de locação de US $15,00 deve ser paga para receber o 
capelo e a beca para a formatura. É necessário que o aluno tenha a 
quantia exata. A fim de agilizar a distribuição de capelos e becas no dia 
6 de junho, pedimos que à taxa de  locação de US $15,00 seja paga 
antecipadamente (dinheiro ou cheque nominal  à "MVRHS"). Os alunos 
devem entregar o dinheiro/cheque à Noelle Warburton no escritório da 
diretora. 
 
Os nomes dos alunos impressos em seus diplomas e no programa dos 
eventos do dia da formatura são retirados da base de dados da escola. 
Entre em contato com Noelle Warburton através do telefone 508-693-
1033, extensão 126 se você tiver alguma dúvida ou preocupação  sobre 
a grafia do nome do seu filho(a). 
 
 
 

Esteja ciente de que este ano, ao contrário dos anos anteriores, não 
serão distribuídos bilhetes para assentos reservados. Não haverá área 
reservada para à família. Para obter o melhor lugar, chegue cedo: o 
Tabernáculo abrirá para a formatura ao 12:30. Para obter informações 



 

 

sobre lugares para pessoas com deficiência física entre em contato com 
Noelle Warburton através do telefone 508-693-1033, extensão 126. 
 

Noite em celebração a classe dos formandos  
 
Sexta-feira, dia 8 de junho no Tabernáculo às 6:30 da noite. 
 
Todos os alunos que cursam o último ano do ensino médio devem 
comparecer. 
 
Use seus vestidos/roupas formais, NÃO o capelo e a beca. 
 

Os alunos que receberão prêmios ou bolsas de estudo na noite em 
celebração a classe dos formandos, receberão uma carta do escritório 
de conselheiros escolares. 
 

Ensaio de formatura 
 
Primeiro ensaio - Tabernáculo na quarta-feira, dia 6 de junho às 9:00 da 
manhã.  
 
Capelo & Beca. - Centro Cultural da escola, PAC, na quarta-feira, dia 6 
de junho às 11:00 da manhã. 
 
Segundo ensaio - Tabernáculo na quinta-feira, dia 7 de junho às 9:00 da 
manhã. 
 
Nenhum aluno que esteja cursando o último ano do ensino médio 
poderá participar da cerimônia de formatura caso não tenha participado 
dos dois ensaios para a formatura ( às 9:00 da manhã nos dias 6 e 7 de 
junho), a menos que seja especificamente liberado de tal compromisso 
pela diretora. 
 



 

 

Formatura 
 
Compareça a formatura à 1:00 da tarde, e vestidos adequadamente. 
 
Use seus vestidos/roupas formais, capelo e beca na formatura. Por 
favor, não use shorts, óculos de sol ou compareça de pés descalços. 
 
As borlas do capelo são usadas no lado direito do capelo. 
 
Para estudantes da Sociedade Nacional de Honra - NHS, que também 
receberam uma borra dourada, usem apenas a borra de ouro. 
 
Não coloque mensagens, símbolos ou outros objetos em seu capelo e 
beca. 
 
Quando você se sentar nas cadeiras após a procissão, será 
garota/garoto/garota/garoto do lado esquerdo e do lado direito. 
 
LEMBRE-SE DA PESSOA COM QUE VOCÊ FOI COLOCADO. 
 
Após a formatura 
 
As becas devem ser devolvidas ao palco do Tabernáculo imediatamente 
após a formatura para que os alunos possam receber o diploma. 
 
Parabéns! 


