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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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

~Feliz Ano Novo!~ 
 
Caros funcionários, alunos e pais/responsáveis, 
 
Em nome da Martha’s Vineyard Regional High School, eu quero expressar publicamente a nossa gratidão à 
comunidade da Ilha pelo apoio contínuo assim como as contribuições generosas durante esta temporada 
de festas. Nós, da escola do ensino médio - MVRHS, conseguimos direcionar doações para o bem estar de 
estudantes e suas famílias. Foi uma bênção poder realizar tal feito. 
 
Obrigada aos alunos e funcionários que doaram suas moedas e aos pais e moradores da ilha que 
contribuíram anonimamente com cartões de presente e certificados de lojas. Obrigada por fazer deste um 
lugar especial para se viver e trabalhar. 
 
Desejo lhe um feliz e saudável 2018. 
 

Sinceramente, 
Sara Dingledy  

Diretora 
 
 

 



 

 

Anúncios : 
 

● Flex: Durante a segunda-feira dos mentores que nesta semana será na terça-feira, dia 2 de janeiro, 

os mentores agendarão os alunos para as próximas duas semanas, até à semana de testes do 

meio-termo/primeiro semestre. 

● DOODLE para o anuário durante o FLEX na terça-feira! Faça um Doodle para o Anuário! Faça um 

doodle em um pedaço de papel e entregue-o ao seu professor mentor ( o professor o qual lhe 

agenda para o flex time da semana)! Recolheremos os doodles dos alunos e cuidaremos do resto! 

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

● Cafezinho com a diretora: O cafezinho com a diretora será às 8:00 da manhã no dia 2 de janeiro, 

na sala de jantar da ala de culinária da escola. 

● Círculos do SWEAR com os alunos que cursam o segundo ano do ensino médio americano: Os 

sophomores ( alunos que cursam o segundo ano do ensino médio americano) serão convocados 

para participar de discussões em pequenos grupos na quarta-feira, dia 3 de janeiro. Dirija-se para o 

PAC, centro cultural da escola. 

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

http://www.mvrhs.org/health-wellness/wellness/ . 
● Tony Lombardi: Haverá uma reunião no Alex's Place no YMCA do 12:00 às 2:00 da tarde no 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. 

● Confira o canal de notícias, novidades e acontecimentos da Martha’s Vineyard Regional High 

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

 

 

 



 

 

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. 

 
 
 
 

 

 



 

                             Eventos esportistas da semana passada: 

 

19/12 

Natação: Evento fora da ilha contra Dighton-Rehoboth  

                            Meninas: Ganharam 51- 40 

                            Meninos: Perderam 24-62 

 

20/12 

Basquete masculino: Jogo fora da ilha contra Weston às 3:30 da tarde 

Hóquei  feminino: Perderam para Barnstable 12-1 

Hóquei masculino : Jogo fora da ilha contra Attleboro High School às 2:30 da 

tarde 

 

21/12 

Corrida em pista coberta: Competição fora da ilha contra West Bridgewater 

Meninas: perderam 64-36 

                                               Meninos: 66-34 

 

23/12 

Hóquei masculino : Jogo fora da ilha contra Nauset Regional High School às 2:00 

da tarde 

Hóquei  feminino: perderam o jogo contra Sandwich 2-1 

 

27/12 

Basquete masculino: Jogo fora da ilha no torneio de feriados de Winchester  

 

28/12 

Basquete feminino: Jogo em casa contra  Fenway High School 

                            Eventos esportistas desta semana: 

 

2/1 

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

tarde 

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

Reg. High School às 3:00 da tarde 

 

3/1 

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

Hóquei  feminino: Jogo fora ilha contra Bourne às 4:00 da tarde 

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

 

Basquete masculino:Jogo fora ilha contra Coyle às 3:00 da tarde 

Basquete feminino: Jogo fora ilha contra Coyle às 4:00 da tarde 

 

6/1 

Natação: Competição fora da ilha no Cape Cod Classic em Nantucket às 11:00 da 

manhã 

Hóquei  feminino: Jogo em casa contra Latin Academy à 1:00 da tarde 

 



 

                Hóquei masculino : Perderam o jogo contra Oyster River High School 

6-2  ( Torneio UNH ) 

 

29/12 

   Hóquei masculino : Ganharam o jogo contra Portsmouth High School 3-0  

( Torneio UNH ) 

Hóquei  feminino: Perderam o jogo contra Fontbonne Academy 5-1 

 

30/12 

   Hóquei masculino : Ganharam o jogo contra Spaulding @ 5-1 ( Torneio UNH ) 

 

 



 

 Oportunidades de enriquecimento durante o Flex Time - Observação: agendaremos os alunos até a semana do dia 18 de janeiro 
 

*Enquete sobre o anuário deste ano e também um doodle para o anuário 
( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKYTrq10jr_qoSU4aaVvZhzPmJrpaj-7TqJ48wxS9nVpAIQ/viewform?c=0&w=1)  

 
 

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 
 
Tutorial em pares na sala de aula 203 com o Sr. Lavers de TERÇA-FEIRA até sexta-feira 
O Tutorial em pares com o Sr. Lavers será na sala de aula 203 durante o periodo FLEX. O Sr. Bonneau estará na sala de aula 113. 
** Inscreva-se como de costume para o Sr. Lavers, mas observe a mudança na sala de aula ** 

 

Coloração Meditativa - QUARTA-FEIRA,  dia 3 de janeiro e dia 10 de janeiro 

A coloração meditativa é uma ótima maneira de desestressar e relaxar, e também auxilia os alunos a se concentrarem antes de estudar. Haverá uma introdução de 
cinco minutos para a atividade, um período de tempo de cinco minutos para escolher um design, e então o resto do período será utilizado para trabalhar em seu 
projeto. Pretende-se relaxar, então haverá música suave tocando no background e os alunos participantes devem trabalhar silenciosamente. 
** Inscreva-se para a Sra. DeOliveira na sala de aula 115 ** 

 

Concurso de fotografia com o Sr. Baer e Sra. Shoquist 
QUINTA-FEIRA 4/1 e/ou 11/1: Para celebrar e honrar a diversidade de nossa comunidade, um grupo de alunos, professores do departamento de arte e 
administração estão criando um espaço para mostrar o que torna nossa escola e ilha especiais. Compartilhe sua perspectiva sobre diversidade ao participar com 
uma foto em nosso primeiro concurso de fotos e você pode ganhar US $100! Não podemos fazer deste corredor um espaço positivo e inspirador sem sua 
participação, então envolva-se! 
** Para obter ajuda com ideias, requisitos técnicos ou qualquer outra questão sobre o concurso, inscreva-se para a Sra. Shoquist nos dias 4 e 11 de janeiro! ** 

 

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 

 

Conselho Administrativo de Estudantes para o Centro de Adolescentes 

Encontro com Ryan Schwab-Doyon do Centro de Adolescentes no Y durante o Flex na QUINTA-FEIRA, dia 4 de janeiro.  Esta reunião será a cada duas semanas. 
** Inscreva-se para a Sra. Coogan no Escritório de Justiça Restaurativa sob o Título 1 ** 

 

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  
 
 

 



 

 

 


