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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: 
 

● Confira a enquete sobre o boletim semanal da MVRHS: 

https://docs.google.com/forms/d/1mMWt2xADjX_8ytQFTHKaXSzpbNYzbHFK-WZNPRTazRE/e

dit 

 

● Pep Rally (para animar a torcida e os jogadores dos esportes de inverno) será na sexta-feira à 

tarde, no final do dia escolar (o período flex será no final do dia). 

 

● Faça o pedido do seu anuário escolar ON-LINE: http://www.mvrhs.org/2018-yearbook/  

 

● Notícias da MVRHS: https://www.youtube.com/watch?v=Jlcd3GD083Q  

 

● Scheduling for 2018-2019: os alunos começarão a montar seus crononogramas com as aulas para 

o ano que vem a partir do dia  5 de fevereiro: http://www.mvrhs.org/program-of-studies/ 

 

● Vamos conversar sobre tecnologia: The Youth Task Forces providenciou que Janell Burley 

Hofmann ofereça uma oficina para pais e responsáveis de crianças e adolescentes sobre 

tecnologia. O evento será na biblioteca da MVRHS no dia 5 de fevereiro, das 6 às 7:30 da noite. 

 

● Social Host Liability: Mark Hoover irá apresentar uma palestra sobre os efeitos do consumo de 
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MV Value Card 

álcool por menores de idade em sua casa. Isso acontecerá no edifício Shelly Youth Collaborative 

no campus do Martha's Vineyard Community Services no dia 12 de fevereiro, às 6:00 da noite. 

 

● Island Food Pantry (Despensa de Comida da Ilha): A partir do dia 22 de janeiro e continuando 

até o dia 16 de fevereiro, caixas para doações para a organização Island Food Pantry  serão 

colocadas nas salas de aula para receber doações de alimentos não perecíveis dos alunos. Caso 

queira contribuir, os seguintes itens são sugestões: 

 

● Sopas/stews/ravioli/chili 

● Barrinhas de cereal 

● Vegetais enlatados 

● Frutas (maçãs, laranjas, etc.) 

● Creme/pasta de amendoim ou de amêndoa 

● Atum, frango ou salmão enlatado 

● Sucos 

 

● Island Grown Initiative: Muito obrigado a todos que apoiaram o programa de compostagem de 

resíduos alimentares promovido pela organização Island Grown Initiative. Gostaríamos de 

reconhecer aqueles de vocês que participaram da condução deste programa. Abaixo está um 

vídeo da MVRHS para promover este 

programa:https://www.youtube.com/watch?v=4SqmR8NKGW0 

 

● 3ª sessão do Clube de Boliche: A 3ª sessão do Clube de boliche da MVRHS  começará na 

segunda-feira, dia 29 de janeiro. Pegue a pista de ônibus 7 que levará os alunos para o local do 

evento, traga U$5 e um amigo para duas horas de diversão! 

 

● Parabéns!: Parabéns à Opal Wortmann  e ao time de SEABREEZES 2017, o jornal de artes e 

literatura da MVRHS, por ter recebido o nível de "Excelente" pelos prêmios PRESLM do Conselho 

Nacional de Professores de Inglês. Ainda há algumas exemplares disponíveis! Entre em contato 

com Bill McCarthy para uma cópia, caso esteja interessado. 

○ A equipe de SEABREEZES 2018 está compilando a edição deste ano! Incentivamos os 

estudantes a enviarem suas obras e redações nas próximas semanas para consideração 

pela equipe editorial dos estudante deste ano. Mande um e-mail para 

seabreezes@mvyps.org, compartilhe via Google com "SEABREEZES" ou entregue-o 

pessoalmente ao Sr. Baer ou ao Sr. McCarthy. 

 

 



 

 

 

 

 
 

● Cartão de valor: Durante o restante do ano letivo, os alunos freshmen (alunos do primeiro ano 

do ensino médio)  pode receber um cartão de valor por um professor ou administrar da escolas 

se os mesmos estiverem demonstrando atos autênticos dos valores comuns da MVRHS. Os 

valores comuns são: resiliência, compaixão, comunidade, responsabilidade e curiosidade. Nesta 

semana, os professores da sala de aula discutirão com mais detalhes como você pode ganhar um 

cartão de valor. No final do mês, qualquer aluno que recebeu um cartão esse mês será colocado 

em um sorteio onde três estudantes podem ganhar um voucher de US$20 para a loja da escola. 

 

● A Feira de Ciência e Engenharia da MVRHS está chegando! A feira será neste próximo fim de 

semana!  

○ Sexta-feira, dia 9 de fevereiro: julgamento dos projetos das 3:00 às 6:00 da tarde na 

cantina da escola. 

○ Sábado 10 de fevereiro: exibição pública das 10:00 às 11:00 da manhã; premiação às 

11:00 da manhã. 

 

● 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 o quanto antes (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 

 

● Angst Movie Screening: A IWYC apresentará o filme Angst na semana do dia 12 de fevereiro. O 

filme será exibido na biblioteca da MVRHS às 6:00 da noite para a comunidade por duas noites: 

○ Terça-feira, dia 13 de fevereiro 

○ Quinta-feira, dia 15 de fevereiro 

O filme estará disponível para os estudantes. O filme tem duração de aproximadamente 55 

minutos e é adequado para as os alunos da 5ª  série e acima. Entre em contato com IWYC para 

organizar a exibição do filme em sua escola. 

 

 



 

● Palestras com funcionários da escola: Andrew Nutton: Andrew Nutton, Diretor de Programas do 

Sail MV e professor de Ciência Marítima da MVRHS, estará disponível para falar com alunos na 

segunda-feira, dia 5 de fevereiro, durante o período fle de segunda-feira. Andrew conversará 

sobre sua educação e experiências de trabalho que o levaram até onde ele está agora. 

 

●  Painel de empregadores na MVRHS: Terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2018, durante o período 

FLEX: das 9:00 da manhã às 9:40 na Martha's Vineyard Regional High School na sala de jantar 

de artes culinárias da escola 

○ The Job Hunt and Community Panel Employers and Americans with Disabilities Act (ADA) 

 

 

 

 
Informações concedidas pelo escritório dos conselheiros escolares da MVRHS 

 

● 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. 

● Noite de Inscrição/Cadastro para as  Bolsas de Estudo Locais: na quarta-feira, dia 31 de janeiro, das 

6:30 às 7:30 da noite, pais e alunos seniors (alunos que cursam o último ano do ensino médio) são 

bem-vindos na cantina da  MVRHS para uma reunião. 

○ Lembre-se de trazer os pacotes de bolsas de estudo para esta reunião. 

 

INFORMAÇÕES DO COMITÉ ESCOLAR  
 

● Reuniões do Subcomitê de Orçamento da MVRHS: 
○ Terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018, às 9:00 da manhã no escritório da diretora 
○ Quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018, às 9:00 da manhã no escritório da diretora 
○ Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018, às 9:00 da manhã no escritório da diretora 
○ Segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2018, às 5:00 da tarde na sala da biblioteca LCR 

 



 

 
● O cafezinho com a diretora será na quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018, às 5:00 da tarde na sala 

da biblioteca LCR 
 

● O SAC se reunirá na quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018 às 6:00 da noite na sala da biblioteca 
LCR 

 

 
 
 
 

Datas dos teste do sistema de avaliação abrangente de Massachusetts 

Dia 5 e 6 de fevereiro (segunda-feira e terça-feira) 

Biologia - data para refazer o teste 

Dia 5, 6, 7, 8 e 9 de março (de segunda à sexta-feira)  

Matemática & Inglês - dias para refazer os testes 

Dia 27, 28 e 29 de março (terça-feira, quarta-feira e quinta-feira) 

Inglês (para todos os alunos do segundo ano do ensino médio americano - 

sophomores) 

Dia 4 de abril (quarta-feira) 

Dia para refazer o teste de inglês (para todos os alunos do segundo ano do ensino 

médio americano os quais estavam ausentes no dia 27 de março) 

Dia 25 de abril (quarta-feira) 

TESTE DE CAMPO BASEADO EM MATEMÁTICA NO COMPUTADOR(  (45 estudantes 

do segundo ano do ensino médio escolhidos aleatoriamente) 

Dia 23 e 24 de maio (quarta-feira e quinta-feira) 

Teste de matemática  (para todos os alunos do segundo ano do ensino médio) 

Dia 6 e 7 de junho  (quarta-feira e quinta-feira) 

Teste de biologia (para todos os alunos do segundo ano do ensino médio e para 

os alunos do primeiro ano do ensino médio que estão em classes honors) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                            Vineyarders da semana  
A cada semana vamos apresentar um aluno ou membro da equipe para toda a comunidade escolar! 

Para a entrevista desta semana, conversamos com Natalie Munn e Jacqueline Hermann sobre a Feira Anual de Ciências. 
  

  

 

                                                                                             Há quanto tempo vocês trabalham na escola? 

Jackie Hermann trabalha na escola há 28 anos. 

Natalie Munn trabalha na escola há 19 years. 

 

Qual é o seu papel na MVHRS? 

Jackie Hermann é professora de Ciências da Terra e princípios da ciência. 

Natalie Munn é professora de química. 

 

Há quanto tempo você está no comando da Feira de Ciências? 

Jackie Hermann: Este é meu nono ano coordenando a Feira de Ciências. 

Natalie Munn: Eu não sou responsável pela feira - Jackie Hermann é a coordenadora da Feira de Ciências. Dana Munn e eu começamos a feira em 2000, o primeiro ano 

em que trabalhei na MVRHS, e eu coordenei a feira por dez anos. Jackie Hermann tem coordenado a feira desde então. 

 

Por que você acredita que a Feira de Ciências é importante para a comunidade escolar? 

Natalie Munn: A Feira de Ciências é uma ótima oportunidade para os alunos compartilharem seus trabalhos com a comunidade escolar, bem como com o público. Os 

alunos escolhem tópicos que os interessam, e eu adoro ver o que eles aprendem enquanto trabalham em seus projetos. Os alunos dão duro, e eu gosto que eles 

obtenham reconhecimento por esses trabalhos. Além disso, é uma competição que promove estudantes em competições regionais (em Bridgewater) e estaduais (no 

MIT), e nós até tivemos um aluno convidado para a Feira Internacional de Ciências e Engenharia alguns anos atrás. O aluno pode participar com o apoio financeiro 

completo do programa da Feira de Ciências do Estado de Massachusetts. 

 

Como você se envolveu pela primeira vez com a Feira de Ciências? 

Natalie Munn e Dana Munn começaram a feira em 2000. Era muito pequena - talvez 30 ou mais estudantes e aproximadamente 10 juízes. Ao longo do tempo, mais 

estudantes se interessaram em participar, e mais professores começaram a fornecer um quadro para fazer esses tipos de projetos. Jackie Hermann assumiu a 

coordenação da feira de Ciências em 2009. 

 



 

 

Qual é o cronograma de eventos para a Feira de Ciências este ano? 

Nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, os projetos dos estudantes serão julgados das 3:00  às 6:00 da tarde. Sábado, dia 10 de fevereiro, o público é convidado a visualizar 

os projetos das 10:00 às 11:00 da manhã. A apresentação dos prêmios será às 11:00 da manhã no sábado. 

 

Você participou de feiras da Ciência quando estava no ensino médio? 

Natalie Munn: Não. Minha escola não tinha uma feira de ciências . Na verdade, nem sequer tivemos muito trabalho de laboratório nas aulas de ciências do ensino médio. 

Eu realmente não experimentei um grande trabalho de laboratório de ciências até chegar à faculdade 

 

Qual é a sua parte favorita sobre a Feira de Ciências? 

Natalie Munn: Adoro ouvir os alunos falarem sobre os projetos assim que são concluídos. Pode ser um desafio e às vezes frustrante completar um projeto, mas quando 

se terminar, quase sempre acho que o estudante gostou de trabalhar em algo novo e que eles aprenderam algo no processo. Eu gosto de ver os alunos correrem riscos e 

realmente tentarem testar uma técnica desafiadora, serem corajosos em perguntar a alguém que eles realmente não conhecem por uma pequena ajuda técnica e serem 

engenhosos quando as coisas não funcionam como planejado. Os projetos são uma ótima evidência de como os alunos podem perseverar e resolver problemas, e os 

alunos sempre se levantam para o desafio. 

 

O que é especial sobre a Feira de Ciências da MVRHS? 

Jackie Hermann: Os vencedores da Feira de Ciências podem ser elegíveis para competir na Feira Regional de Ciências da Costa do Sul realizada anualmente na 

Universidade Estadual de Bridgewater. Este ano, a feira regional é realizada no sábado, dia 10 de março. Os vencedores das feiras regionais são elegíveis para competir 

na Feira de Ciências e Engenharia do Estado de Massachusetts, realizada no MIT. 

 

Realizações artísticas: 

 

Parabéns aos 29 alunos da MVRHS de Arte, Design e Tecnologia que ganharam um 

total de 

47 prêmios este ano em 7 categorias no 2018 Boston Globe Scholastic Art Awards! 

O Scholastic Art & Writing Awards é realizado anualmente desde 1923. 

  No ano passado, eles receberam cerca de 18.000 envios, vistos por mais de 

cinquenta juízes e, a nível nacional, havia mais de 330 mil inscrições. 

                                                              Chaves de Ouro: 

Simone Davis, Maria Clara Lacerda, Ryan O'Malley,  

Davin Tackabury, Emily Weyl, and Salyn Yancey. 

Chaves de prata: 

Myllenna DeOliveira, Olin Gannon, Colin Henke, Jenna Joseph,  

Grace Kenney, Danielle Middleton, Hannah Rabasca. 

                                                  Menções honoríficas: 
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Molly Baldino, Pandora Bassett, Matheus Brito, Amelia Craig, Annabelle Cutrer, Julian 

Herman, Rebeca Lima, Amber Medeiros, Andrea Pachico, Tyla Packish, Lia Potter, 

Daniel Rivard, Rachel Salop, Alyssa Smith,  

David Sweitzer, Annabelle Thomas. 
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MVRHS Poetry Out Loud School Wide Contest será realizada na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, durante 

o periodo Flex. Esperamos que tenhamos pelo menos 10 estudantes, mas encorajamos que mais alunos 

participem. Ainda há tempo para participar! Se você quiser memorizar um poema e recitá-lo, assim faça! 

O único requisito é que o poema seja escolhido a partir do site poetryoutloud.org (os critérios de 

julgamento e exemplos de recitação exemplar também podem ser acessados através deste site). 

Esperamos ter uma lista de participantes estabelecida até terça-feira, dia 13 de fevereiro, então, se você 

quiser participar, consulte a Sra Ferrone ou o Sr.D'Agostino antes desta data. 

 

 

 



 

Opções do que fazer NO PERÍODO FLEX DESTA SEMANA: Note que esta semana, dos dias 6 a 9 de fevereiro, Doug DeBettencourt. e Brian Jakusik irão mudar de 
sala para flex! 

 

Employer Speaker Series: Andrew Nutton 

SEGUNDA-FEIRA, Dia 5 de fevereiro, DURANTE o período flex: Andrew Nutton, Diretor de Programas do Sail MV e professor de Ciências Marítimas da MVRHS S, 

estará disponível para falar com alunos sobre suas experiências de educação e trabalho que o levaram a onde ele está agora. Envie os alunos para a sala de aula 

215 se os mesmos  estiverem interessados! 

 
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 
 

Tutorias em pares na sala 203 com o Sr. Lavers de terça-feira à sexta-feira 

O Tutor de pares com o Sr. Lavers será na sala 203 durante o tempo 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 ** 

 

Uproot Meeting 
Reunião na terça-feira, dia 6 de fevereiro na sala de aula 112 (sala do Sr. Graves). CONNECTE para acabar com o grupo de violência, Uproot: estudantes contra 
violência doméstica e sexual. 
** Inscreva-se para Título 1 /Uproot ** 
 
ARTiculação 
Os Serviços Comunitários da Martha's Vineyard oferecerão um Grupo de Trabalho Artístico de 6 semanas para mulheres jovens interessadas em discutir 
características de relacionamento saudável/abusivos, prática de limites, direitos e capacitação. O grupo será durante o 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. 

** Inscreva-se para Art / ARTiculation com Ms. Shoquist no quarto 326 ** 
 
Encontro dos jovens da tribo 

O encontro semanal de jovens tribais com líderes tribais será realizado na terça-feira, dia 6 de fevereiro. 

** Inscreva-se para o Encontro Juvenil Tribal sob  Assistant Principal** 

 

Viagem de Erin Debettencourt e Lollie Lollie Bezahler ao Haiti 
Erin and Lollie farão uma apresentação sobre a viagem de uma semana para o Haiti na sala da biblioteca da escola, LCR, na quinta-feira, dia 8 de fevereiro. No verão 
passado, elas se juntaram a uma escola no Missouri e fizeram uma viagem ao país. Durante esta viagem, elas perceberam o quanto temos comparando com as 
pessoas que vivem em Haiti. Elas também notaram o quanto temos em comum. 
** Inscreva-se para a apresentação do Haiti sob o Título 1 ** 

 

 



 

Xadrez com o Mr. McCarthy: 
Todas as sextas-feiras na sala de aula 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  
 

Pep Rally Sexat-feira, dia 9 de fevereiro 

Na sexta-feira será nossa reunião de esportes de inverno para toda a escola! O Flex na sexta-feira será no final do dia. 

 

 

                            Eventos esportistas da semana passada: 

 

31/01 

Hóquei masculino :  Jogo fora da ilha contra Coyle & Cassidy @5:00 

Natação: L contra Bishop Feehan @4:00 

Basquete masculino:  Jogo fora da ilha contra Sandwich @5:00 

Basquete feminino: L 53-62 contra  Sandwich 

 

02/02 

Basquete masculino:  Jogo em casa contra  Bishop Stang @4:30 

Basquete feminino: L 28-52 contra Bishop Stang 

 

03/02 

Hóquei masculino : : Jogo fora da ilha contra Nantucket @2:00 

Hóquei  feminino: L 0-5 contra Hanover/Cohasset 

Basquete feminino: L 42-55 contra Needham 

                                          Eventos esportistas desta semana: 

 

05/02 

Hóquei  feminino: Jogo em casa contra Bishop Stang @ 4:00 

 

06/02 

Basquete masculino: Jogo em casa contra Mashpee @4:30 

 

07/02 

Hóquei  feminino: Jogo fora da ilha contra Scituate @4:00 

Hóquei masculino :  Jogo em casa contra Bishop Stang @4:30 

Basquete feminino: Jogo em casa contra Bishop Stang @4:30 

  

                                                                      08/02 

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

Basquete masculino: Jogo em casa contra Bishop Feehan @4:30 

09/02 

Hóquei  feminino JV: Jogo fora da ilha contra Saint George School @5:00 

10/02 

Hóquei masculino :  Jogo fora da ilha contra Bourne @5:00 

 

 

 


