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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: 

 

● Não haverá escola nos dias 12 e 15 de janeiro: não haverá escola na sexta-feira, dia 12 de janeiro, 

pois é um dia de desenvolvimento profissional para a equipe da escola, e não haverá escola na 

segunda-feira, dia 15 de janeiro, pois será o feriado em homenagem ao Dia de Martin Luther King 

Jr.. 

● Reunião do Comitê Escolar: O Comitê Escolar realizará uma reunião na sala da biblioteca da 

escola, LCR,  às 5:00 da tarde na segunda-feira, dia 8 de janeiro. 

● Noite para os pais dos alunos que cursam o penúltimo ano do ensino médio americano (Juniors): 

planejamento pós-secundário. Quer ajuda para entender o que acontece após o ensino médio? 

Junte-se a nós na terça-feira, dia 9 de janeiro, das 6:30 às 8:00 da noite no Centro Cultural da 

escola, PAC. 

● Círculos SWEAR - Para os alunos que cursam o último ano do ensino médio (Seniors): os alunos 

seniors serão convocados para discussões em pequenos grupos na quarta-feira, dia 10 de janeiro. 

Dirija-se ao centro cultural da escola, PAC. 

● Final do segundo trimestre: o segundo trimestre termina na quinta-feira, dia 11 de janeiro. Os 

exames começarão na terça-feira, dia 16 de janeiro e vão até sexta-feira, dia 19 de janeiro. 

● Tony Lombardi: Haverá um encontro no Alex's Place no YMCA do meio dia às 2:00 no domingo, dia 

14 de janeiro. Junte-se a nós e comemore a vida de Tony Lombardi e tudo o que ele fez para a 

juventude em nossa comunidade. 

● Baile de inverno: sábado, dia 20 de janeiro na MVRHS. Vestuário semi-formal. 

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

 

 

http://www.mvrhs.org/2018-yearbook/


 

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

http://www.mvrhs.org/health-wellness/wellness/. 
● Confira o canal de notícias, novidades e acontecimentos da Martha’s Vineyard Regional High 

School produzido por nossos estudantes:  https://youtu.be/LGax39sve-8 

● Kathy Meyer-Sullivan: Haverá uma apresentação para nossos alunos no dia  24 de janeiro e à 

noite para a comunidade. Em colaboração com o MV Youth Task Force. 

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

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 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. 

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. 
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Foto tirada por  Rachel 

 

 

Informações concedidas pelo escritório dos conselheiros escolares da MVRHS 
 

● Terça-feira, dia 9 de janeiro - Noite para os alunos Juniors ( alunos que cursam o terceiro e 

penúltimo ano do ensino médio americano) e seus pais/responsáveis para planejamento 

pós-secundário - das 6:30 da noite às 8:30 da noite no centro cultural da escola, PAC. 

● 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 

● 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mvrhs.org/


 

Vineyarder(s) of the Week- O Vineyarder (Ilhado) da semana  
A cada semana apresentaremos um aluno(a) ou membro(a) da equipe para toda a comunidade escolar! 

 
Esta semana: Susanna Becchio, aluna do último ano do ensino médio da MVRHS, estudante líder do clube Best Buddies - Melhores Amigos  

 
 

Há quanto tempo você faz parte dos Melhores Amigos? 

Este é o meu terceiro ano. 

 

                                                                                                                Os melhores amigos tem uma missão? 

A missão dos melhores amigos é a inclusão. Nós temos estudantes de educação especial que não estão em nossas aulas convencionais e este clube oferece a chance de 

construir relacionamentos com todos na escola e não apenas com aqueles que fazem parte de nossas salas de aula. 

 

Qual é a sua parte favorita dos Melhores Amigos? 

Eu adoro poder ver as amizades desenvolverem-se e ver que duas pessoas podem se unir mesmo quando não sabiam que tinham algo em comum. Eu adoro ver meus 

amigos abrirem-se e se sentirem confortáveis em relação aos outros. Estudantes que participam do clube se sentem mais confortáveis em caminharem pelo corredor e 

pararem para cumprimentar outras pessoas ou até mesmo para conversar com alguém. 

 

Quais são algumas das atividades que você faz com um clube? 

Neste semestre, tivemos um evento de artesanato, um encontro onde criamos perus para o Dia de Ação de Graças, uma festa de dança no ginásio e, recentemente, 

tivemos uma festa de decoração de bolachas. Em seguida, distribuímos as bolachas em toda a escola e nos divertimos muito juntos. 

 

Existe alguma outra coisa que você gostaria de adicionar para as pessoas que possam estar interessadas em se juntar ao clube? 

No momento, o clube é apenas para o ensino médio. Gostaria muito de ver isso crescer e abrir a comunidade em geral e as escolas primárias. No próximo semestre, 

estou trabalhando para abri-lo até as crianças do ensino fundamental e estou tentando descobrir uma época boa para os estudantes do ensino médio poderem passar 

tempo junto com os estudantes do ensino fundamental. Penso que com mais envolvimento no clube e uma melhor compreensão do que é na comunidade, nossa missão 

(inclusão) continuará a se espalhar. 

 



 

 

Quem vai assumir a sua posição no clube quando você sair? 

Ainda não tenho certeza, mas eles têm que passar por um processo e eu acredito que eles precisam falar com o nosso representante estadual. Estou trabalhando com a 

professora da MVRHS, Sally Callahan para tentar encontrar o/a  líder estudante do próximo ano! 

 

Você acha que vai continuar com algo semelhante na faculdade? 

Sim. Os Melhores Amigos é um clube internacional e muitas faculdades realmente participam dos Melhores Amigos. Esta foi uma coisa que eu procurei ao 

candidatar-me à faculdade este ano. 

 

Você sabe para qual faculdade está indo? 

Eu me candidatei a um monte de lugares, mas ainda não tenho certeza para onde irei. 

 

 

                            Eventos esportistas da semana passada: 

 

2/1 

Natação: evento fora da ilha contra Saint John Paul II High School às 4:30 da 

tarde 

Corrida em pista coberta:  evento fora da ilha contra Coyle & Cassidy e  Diman 

Reg. High School às 3:00 da tarde 

3/1 

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

Hóquei feminino: perdeu jogo contra Bourne 4-1 

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

5/1 

Basquete masculino: jogo em casa contra Coyle às  3:00 da tarde 

Girls Basketball: jogo fora da ilha contra Coyle  às 4:00 da tarde 

6/1 

Natação:  evento fora da ilha na Cape Cod Classic em Nantucket Cancelado 

Hóquei feminino: jogo em casa contra  Latin Academy Cancelado 

 

                                     Eventos esportistas desta semana: 

 

8/1 

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

9/1 

Corrida em pista coberta: evento 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 em casa 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: contra  Scituate às 8:30 da manhã (Torneio Nan Rheault) 

14/1 

Hóquei feminino: Consolação às 11:00 da manhã, Campeonato à 1:00 da tarde 

(Nan Rheault) 

 

 


