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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.  

 

 

 

 

 

Anúncios: 
 

● EXAMES A & B na segunda-feira, dia 22 de janeiro: o segundo semestre começa na terça-feira, dia 

23 de janeiro de 2018. 

● TERÇA-FEIRA, 23/01, haverá um Homeroom de 5 minutos, e o FLEX será das 9:05 às 9: 40am. 

● Faça o pedido do seu anuário escolar ON-LINE: 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/. 
● 23/01 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 pelos Estados Unidos, que incluirá apresentações em Boston, 

San Diego, Dallas, Nova Iorque, 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/  
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Foto tirada por Davin 

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

Grown Initiate, 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 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 através do e-mail: alilavois@mvrhs.org ou Hanna 

Halperin pelo telefone 774-549- 9667 extensão: 104 

 

                        Agradecimento aos alunos dos grupos escolares SWEAR e PEER OUTREACH  

 

Nos meses de dezembro e janeiro, um grupo de estudantes juniors (penúltimo ano do ensino 

médio) e seniors ( último ano do ensino médio) dos grupos SWEAR e Peer Outreach lideraram 

conversas em pequenos grupos com alunos de todas as classes em torno do tema do 

consentimento e a importância de ser um espectador ativo. Estas são conversas entre alunos com 

alunos as quais são incrivelmente importantes de acontecerem assim como a importância de 

continuarmos a organizar mais discussões como estas à medida que o ano continuar. Gostaríamos 

de não só reconhecer os esforços destes alunos mas de também lhes agradecer por reservarem 

tempo para liderar essas discussões e acreditar tão fortemente na causa. 

 

Theo Gallagher 
Dillon McAndrews 
Maggie Burke 
Evelyn Medeiros 
Marissa D'Antonio 

Sam Rollins 
Katie Morse 
Ian Trance 
Meghan Sonia 
Connor Bettencourt 

Alley Estrella 
Cooper Bennett 
JP Alves 
Lizzie Williamson 
Thiago Muniz 

Gabe Nelson 
Matteus Scheffer 
Jason Davey 
John Morris 
Walter Greene 
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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. 
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                           Eventos esportistas da semana passada: 
 

15/01 

Hóquei masculino: Jogo em casa contra  Dennis-Yarmouth @3:00 da tarde 

Basquete masculino: L 62-43 contra Mashpee 

Basquete feminino: Jogo fora da ilha contra North Quincy @ 4:00 da tarde 

                                                                16/01 

Natação: Jogo fora da ilha contra Durfee @4:00 da tarde 

Corrida em pista coberta: Jogo fora da ilha contra Bishop Stang @3:30 da tarde 

17/01 

Hóquei masculino: Jogo fora da ilha contra Bishop Feehan @3:00 da tarde 

Basquete feminino: Jogo fora da ilha contra Plymouth South @3:00 da tarde 

18/01 

Natação: Jogo fora da ilha contra Bishop Stang @4:00 da tarde 

                                                               19/01 

Basquete masculino: Jogo fora da ilha contra Bishop Feehan @5:30 da tarde 

Basquete feminino: Jogo em casa contra  Bishop Feehan @4:30 da tarde 

Natação: Home against Barnstable @6:30 da tarde 

20/01  

Hóquei masculino: W 5-2 contra Cardinal Spellman @5:00 da tarde 

Hóquei feminino: L 5-2 contra Barnstable @1:00 da tarde 

                                 Eventos esportistas desta semana: 
 

22/01 

Corrida em pista coberta:  Campeonato EAC @3:30 da tarde 

Basquete feminino: Jogo fora da ilha contra Abington @5:30 da tarde 

Natação: Jogo fora da ilha contra Bridgewater-Raynham @4:30 da tarde 

24/01 

Hóquei feminino: Jogo fora da ilha contra Stang @4:00 da tarde 

25/01 

Natação: Jogo em casa contra  Coyle & Cassidy @ 3:15 da tarde 

26/01 

Basquete masculino: Jogo fora da ilha contra Coyle @5:30 da tarde 

Basquete feminino: Jogo em casa contra Coyle @4:30 da tarde 

27/01 

Hóquei feminino: Jogo em casa contra  Norwell @5:00 da tarde 

 

 


