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As fotos utilizadas neste boletim foram tiradas 

por estudante da MVRHS e foram fornecidas 

pelas aulas de pintura e desenho deste ano. 

 
 
 
 
 
 

 

Avisos: 

 

À medida em  que continuamos a aceitar a perda de um membro importante da 

nossa comunidade escolar, reconhecemos que alguns alunos, funcionários ou 

pais podem precisar se conectar com um conselheiro durante o longo fim- de 

-semana. Por favor entre em contato com Matt Malowski, um dos nossos 

conselheiros de ajuste, se quiser conversar ou compartilhar pensamentos. O 

número do Matt é 508-274-0320. 

 

Terça-feira, dia 16 de janeiro será meio-período, com horário de início  às 7:40 

da manhã e os alunos serão dispensados ao meio dia. Os alunos passarão por 

um ciclo de 8 períodos (A-H) com cerca de 25 minutos por aula. Isso dá a cada 

grupo a chance de conversar uns cons os outros (alunos e professores), 

processar a perda, e se necessário,ter tempo extra para se preparar para os 

exames. Não haverá o  bloco flexível. O almoço não será servido. Os exames 

começarão na quarta-feira, dia 17 de janeiro (C & D) e continuarão até 

segunda-feira, dia 22 de janeiro. Consulte abaixo o cronograma de exame o qual 

foi alterado. 

    

● Não haverá aula na segunda-feira, dia 15 de janeiro: não haverá escola na 

segunda-feira, pois será o feriado em homenagem ao Dia de Martin Luther King 

Jr. 
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● Término do segundo trimestre: O segundo trimestre acabou na quinta-feira, 

dia 11 de janeiro. 

● Baile de inverno: Sábado, dia 20 de janeiro na MVRHS. Vestuário 

semi-formal. 

● Ordene seu anuário ON-LINE: http://www.mvrhs.org/2018-yearbook/ 

● Novo guia de bem-estar no site da escola: Confira a novidade: 

http://www.mvrhs.org/health-wellness/wellness/. 
●  23/1, período Flex:  A companhia de dança, The Yard, fará uma 

apresentação cultural chamada de "O que o dia deve à noite" em parceria com 

French-Algerian Compagnie Hervé Koubi . O coreógrafo de renome internacional 

Hervé Koubi e sua companhia de 12 dançarinos franceses-argelinos farão a 

apresentação durante o período Flex para oferecer uma performance altamente 

física que combina capoeira, artes marciais, dança urbana e contemporânea com 

imagens poderosas assim como evocativas de pinturas orientalistas e a filigrana 

de pedra da arquitetura islâmica. Esta performance faz parte de uma turnê dos 

EUA, incluindo apresentações em Boston, San Diego, Dallas, Nova York, Miami, 

Atlanta ...... e a MVRHS. É uma opção para o período flexível que os alunos não 

devem perder: Herve Koubi é reconhecido como um dos coreógrafos mais 

distintivos da Europa e você terá a chance de assistir sua companhia 

internacional gratuitamente durante o dia da escola durante  o período flex o 

qual será estendido! 

https://www.jacobspillow.org/events/compagnie-herve-koubi/  

●  Kathy Meyer-Sullivan: Haverá uma apresentação para nossos alunos no dia 

24 de janeiro e à noite para a comunidade. Em colaboração com a MV Youth 

Task Force. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=iIP6OepmS8I  

● Colheita do mês: o teste de degustação deste mês da organização sem fins 

lucrativos, IGI,  será na cantina no dia 30 de janeiro. A safra do mês de janeiro é 

grãos integrais. 

● ARTiculation: Os Serviços Comunitários da Martha's Vineyard oferecerão um 

Grupo de Trabalho Artístico de seis semanas para mulheres jovens interessadas 

em discutir características de um relacionamento saudável/doentio, bons 

 

http://www.mvrhs.org/2018-yearbook/
http://www.mvrhs.org/health-wellness/wellness/
https://www.jacobspillow.org/events/compagnie-herve-koubi/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=iIP6OepmS8I
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limites, direitos e empoderamento. O encontro acontecerá durante o período 

Flex todas as quintas-feiras durante seis semanas a partir do dia 25 de janeiro e 

será facilitado por Hanna Halperin, Conselheira de Violência Doméstica e Crises 

de Violação do CONNECT para acabar com a Violência. Todos os materiais de 

arte serão fornecidos e nenhuma experiência de arte é necessária para 

participar do grupo. Participantes e facilitadores assinam uma declaração para 

preservar a confidencialidade do grupo. 

○ Por favor assine e entregue o formulário de permissão até quinta-feira, dia 

25 de janeiro de 2018 (formulário disponível no site da MVRHS ou no escritório 

da Amy Lilavois na MVRHS) .Para mais informações, entre em contato com Amy 

Lilavois atraves do e-mail: alilavois@mvrhs.org ou Hanna Halperin pelo telefone 

774-549- 9667 extensão: 104. 

 

 

 

 

 

 

Foto tirada por  Rachel 

 

                 Informações concedidas pelo escritório dos conselheiros escolares da MVRHS 
 

● Segunda-feira, dia 22 de janeiro - O folheto do Programa de Estudos estará disponível 

on-line (www.mvrhs.org) para que os pais e alunos revejam os cursos/opções antes do 

agendamento para o próximo ano letivo. 

● Freshmen (alunos do primeiro ano do ensino médio americano) e Sophomores (alunos do 

segundo ano do ensino médio americano): começaremos a agendá-los na semana do dia 5 

de fevereiro.  

● Juniors (alunos do terceiro ano do ensino médio americano) iremos agendá-los no centro 

cultural da escola, o PAC, na terça-feira dia 13 de fevereiro durante o flex time das 9:00 da 

manhã às 9:40 da manhã. 

● Terça-feira, dia 20 de fevereiro - reunião com os pais/responsáveis dos alunos da oitava série 

no centro cultural da escola, o PAC, das 6:30 da noite  às 8:00 da noite 

 

http://www.mvrhs.org/


Boletim Escolar da MVRHS 15/1/18 

● A partir da semana do dia 19 de março, John Fiorito, conselheiro escolar da MVRHS, visitará 

cada escola primária e fará a inscrição do curso individual da 8ª série. 

 

 

Cronograma dos exames do primeiro semestre 

Segunda-feira, 
dia 15/01/18 

Terça-feira, 
dia 16/01/18 

Quarta-feira, 
dia 17/01/18 

Quinta-feira, 
dia 18/01/18 

Sexta-feira, 
dia 19/01/18 

Segunda-feira, 
dia 22/01/18 

Não haverá 
aula 

Meio-período 
As aulas 
começarão às 
7:40 e os 
alunos serão 
dispensados 
ao meio-dia. 
Cada aula 
durará 25 
minutos e os 
alunos terão 
todos os 
blocos de 
aula. 

Exame do 
período C: 
das 7:45 às 
9:45 da 
manhã 
Exame do 
período D: 
das 10:00 da 
manhã ao 
meio dia 

Exame do 
período E: das 
7:45 às 9:45 
da manhã 
Exame do 
período F: das 
10:00 da 
manhã ao 
meio dia 

Exame do 
período G: das 
7:45 às 9:45 
da manhã 
Exame do 
período H: das 
10:00 da 
manhã ao 
meio dia 

Exame do 
período A: das 
7:45 às 9:45 
da manhã 
Exame do 
período B: das 
10:00 da 
manhã ao 
meio dia 

 

O horário do ônibus escolar será o mesmo de que todas as manhãs. No entanto, haverá um ônibus 

às 10:00 da manhã para levar os alunos para casa caso eles não tenham uma prova no segundo 

período do dia. Haverá também um ônibus ao meio dia para levar os alunos para casa após o 

segundo exame. Os alunos só precisam estar no prédio para os períodos em que eles tenham um 

exame. Estudantes que não tenham um exame no primeiro período poderão pegar uma carona para 

a prova do segundo período. A cantina estará aberta aos estudantes que pegarem o ônibus pela 

manhã. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO DE FOTOS DA DIVERSIDADE: 

 

Em vez de entrevistar um membro da comunidade escolar esta semana, pedimos a Tiffiney Shoquist, uma de nossos fantásticos(as) professores de arte, 

sobre o Concurso de Fotos sobre Diversidade que o Departamento de Arte está promovendo. Os alunos foram convidados a compartilhar sua 

perspectiva sobre a diversidade ao entrarem com uma foto para o concurso de fotos ... 

 

O convite para submissões: para celebrar e honrar a diversidade de nossa comunidade, estudantes, professores do departamento de arte e administração 

estão criando um espaço para mostrar o que torna nossa escola e Ilha especial. Compartilhe sua perspectiva sobre a diversidade ao entrar com uma foto 

para o nosso concurso de fotos e você pode ganhar US $100! 

 

Por que um concurso de fotos? 

Há muitas razões pelas quais queríamos realizar o concurso de fotos. Principalmente, tem a ver com mostrar a população única da MVRHS e Martha's 

Vineyard. Também queríamos celebrar a criatividade dos alunos de uma maneira nova, em vez de criar outro mural. Nós escolhemos fazer um concurso de 

fotografias porque sabemos que quase todos na escola levam uma câmera em seus bolsos o dia todo, então esperamos receber muitas submissões. Nem 

todos se sentem à vontade em pintar um mural e isso acaba inibindo algumas pessoas de participarem de algo que queríamos que fosse para todos da 

escola. 

 

Existe um prazo e quando veremos os resultados? 

O prazo atual é quarta-feira, dia 24 de janeiro, logo após os exames do primeiro exame. Devido ao fato de que todos nós temos a tendência de estarmos 

sempre super ocupados, talvez teremos que estender o prazo final para permitir que mais pessoas participem. Estamos trabalhando no planejamento de 

uma cerimônia para desvendar os trabalhos vencedores no corredor entre as salas 501-505 em fevereiro, que é o mês da História Negra. 

 

Quem pode participar? 

Qualquer um pode participar! Esperamos obter fotos de uma variedade de alunos com uma variedade de perspectivas sobre como eles vêem a 

diversidade em sua escola, lar ou comunidade. 
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                            Eventos esportistas da semana passada: 

 

  8/1 

Basquete feminino:  jogo fora da ilha contra Fenway às 4:00 da tarde 

 

9/1 

Corrida em pista coberta:    jogo fora da ilha contra Bishop Feehan às 

3:30 da tarde 

Basquete masculino: jogo fora da ilha contra CASH às 4:00 da tarde 

Natação: evento fora da ilha contra  Old Rochester  às 3:15 da tarde 

 

             10/1 

Hóquei masculino: jogo em casa contra Coyle & Cassidy  às 4:30 da tarde 

Hóquei feminino:  jogo fora da ilha contra Norwell às 3:40 da tarde 

  

                                                       11/1 

Natação: evento fora da ilha contra Nauset  às 4:00 da tarde 

 

                                                        12/1 

Basquete masculino:  jogo fora da ilha contra Bishop Stang  às 4:00 da 

tarde 

Basquete feminino:  jogo em casa contra Bishop Stang às 3:30 da tarde 

 

              13/1 

Basquete feminino:  jogo em casa contra Needham  às 3:00 da tarde 

Hóquei masculino:  jogo em casa contra Bishop Stang às 10:10 da manhã 

Hóquei feminino:  jogo contra Scituate  às 8:30 da manhã (Torneio Nan 

Rheault)  

                                                         14/1 

Hóquei feminino:  Consolação às 11:00, Campeonato à 1:00 (Nan 

Rheault)  

                                     Eventos esportistas desta semana: 

 

15/1 

Hóquei masculino:  jogo em casa contra Dennis-Yarmouth às 3:00 da tarde 

Basquete masculino: jogo fora da ilha contra Mashpee  às 3:30 da tarde 

 Basquete feminino: jogo fora da ilha contra North Quincy às 4:00 da tarde 

                                                              16/1 

               Natação: evento fora da ilha contra Durfee às 4:00 da tarde 

Corrida em pista coberta: evento fora da ilha contra Bishop Stang às 3:30 

da tarde 

17/1 

Hóquei masculino: jogo fora da ilha contra Bishop Feehan às 3:00 da tarde 

Basquete feminino: jogo fora da ilha contra Plymouth South às 3:00 da 

tarde 

18/1 

Natação:  evento fora da ilha contra Bishop Stang  às 4:00 da tarde 

19/1 

Basquete masculino:  jogo fora da ilha contra Bishop Feehan  às 5:30 da 

tarde 

Basquete feminino: jogo em casa contra  Bishop Feehan  às 4:30 da tarde 

Natação: evento em casa contra Barnstable às 6:30 da noite 

20/1 

Hóquei masculino:  jogo em casa contra Cardinal Spellman às 5:00 da tarde 

Hóquei feminino: jogo em casa contra Barnstable à 1:00 da tarde 

 

 


