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ESCOLAS PÚBLICAS DE HAVERHILL
“A casa dos Hillies”

ESQUINA DA SUPERINTENDENTE

Uma mensagem da superintendente das escolas

Dr. Margaret Marotta

Olá famílias de Haverhill,

Espero que essa mensagem encontre vocês bem. Outubro tem sido um mês bastante corrido
para os nossos alunos nas escolas públicas de Haverhill. Começamos outubro premiando as
salas de aula com a melhor presença em setembro; os vencedores foram premiados com um
café da manhã com as suas famílias. Incentivamos os alunos a continuar a rotina de
frequentar a escola todos os dias, a menos que não estejam se sentindo bem. A frequência é
um componente essencial para alcançar o sucesso na escola.

A North Shore YMCA recebeu indicações para Educadores do Ano, e estamos orgulhosos
pois descobrimos que 10 dos 12 indicados são professores das Escolas Públicas de Haverhill.
Uma recepção celebrando esses educadores acontecerá na quinta-feira, 16 de novembro de
2022, no Renaissance Country Club. Para obter mais informações, visite o site da YMCA
Educator do Ano. Temos a sorte de ter professores tão bons na HPS e somos gratos a todos
eles por sua dedicação aos nossos alunos.

O boletim deste mês inclui um artigo sobre o Programa da HPS Aprendizagem para a vida.
O Programa Aprendizagem para a Vida faz parte do Departamento de Educação Especial
que oferece experiências de aprendizado aprimoradas no desenvolvimento de carreira e vida
independente para jovens em idade de transição à medida que se deslocam para um
ambiente depois que terminarem o ensino médio. Este programa beneficia estudantes
qualificados com idades entre 18 e 22 anos. Os alunos da LFL estão animados para aprender
e trabalhar e têm orgulho de seus negócios. Eles convidam você a visitá-los na Prefeitura.

As férias estão se aproximando rapidamente; entendemos que esta pode ser uma época
estressante do ano. Colaboramos com os nossos parceiros da comunidade para compilar
uma lista de recursos para ajudar a tornar as férias mais fáceis. Visite o site da Escola
Pública de Haverhill para obter mais informações, se você ou alguém que você conhece pode
se beneficiar desses recursos.

À medida que entramos em novembro, te lembramos de verificar o site e os calendários da
escola de seu filho(a) para se manter informado sobre os eventos escolares. Convidamos você
a curtir nossa página do HPS District no Facebook, onde publicamos informações, notícias e
atualizações do distrito e da escola.

Fiquem bem,

Dr. Marotta

PRÓXIMOS EVENTOS

3 de novembro de 2022

HHS - Marca o fechamento do 1o

termo

8 de novembro de 2022

Nõa haverá aula -  Dia de eleição

11 de novembro de 2022

Não haverá aula - Dia dos

Veteranos

14 de novembro de 2022

HHS - São emitidos os boletins

de notas do 1o termo

16 de novembro de 2022

Todos os alunos serão liberados

mais cedo

17 de novembro de 2022

Reunião do comitê estudantil

23 de novembro de 2022

Liberação mais cedo -

Recesso do Thanksgiving

24 de novembro de 2022

Não haverá aula - Recesso do

Thanksgiving

25 de novembro de 2022

Não haverá aula - Recesso do

Thanksgiving

30 de novembro de 2022

Marca o fechamento do primeiro

trimestre de Pré-Kindergarten à

8a série

Para informações importantes

sobre o calendário escolar

visite o website da escola

https://www.northshoreymca.org/events/14th-haverhill-ymca-educators-year-haverhill-y
https://www.northshoreymca.org/events/14th-haverhill-ymca-educators-year-haverhill-y
https://www.haverhill-ps.org/family-holiday-resource-guide/
https://www.haverhill-ps.org/family-holiday-resource-guide/
https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools


ESCOLAS PÚBLICAS DE HAVERHILL

4 Summer Street, Suite 104

Haverhill, Massachusetts   01830

Telefone: 978-374-3400  |  Fax 978-374-3422

Números importantes

Bartlett School & Centro de

Avaliação

978-469-8735

Bradford Elementary, K-4

978-374-2443

Caleb Dustin Hunking, K-8

978-374-5787

Consentino Middle School, 5-8

978-374-5775

Gateway Academy, 7-12

978-374-3473

Golden Hill, K-4

978-374-5794

Greenleaf Academy, 5-12

978-374-3487

Haverhill High School, 9-12

978-374-5700

J.G. Whittier, 5-8

978-374-5782

Moody PreSchool, Pre-K - K

978-374-3459

Moody PreSchool Ext., Pre-K

978-420-1901

Nettle Middle School, 5-8

978-374-5792

Pentucket Lake Elementary, K-4

978-374-2421

Silver Hill Elementary, K-5

978-374-3448

Tilton Lower Elementary, K-3

978-374-3475

Tilton Upper Elementary, 4-5

978-374-3482

Walnut Square, K-2

978-374-3471

Atualização de Outono sobre saúde e bem-estar

Uma mensagem do Coach de saúde e bem-estar do distrito

Megan Arivella, M.Ed/NBCC/NCC

Todos os níveis estão focados no bem-estar, hábitos saudáveis e na promoção da gentileza, aceitação e inclusão.

High School- No dia 5 de outubro, aulas de educação física do treinador Attah, o Sr. Nigro, a Sra. Crimmins, o Sr.
Jordan e o programa Junior ROTC participaram do evento Army Fit para aumentar a conscientização sobre a
necessidade dos alunos em buscar um estilo de vida de forma física, consciente, nutricional e saudável. Os
professores de Saúde I e II estarão colaborando com as enfermeiras da escola HHS durante várias aulas como
recursos valiosos adicionais, particularmente do ponto de vista médico dos tópicos. Além disso, o mapeamento
curricular foi pensado para oferecer mais tempo sobre os temas que serão discutidos na Noite dos Pais (Parent Night)
para os alunos matriculados nas turmas de Saúde este ano (fique atento para mais informações). As aulas de Saúde II
serão piloto de um programa de abuso de drogas Botvin Lifeskills pela National Health Promotion Association.

Middle School- Professores e conselheiros de saúde do ensino médio participaram de um treinamento para
implementar o Boston vs. Bullies patrocinado pelo Museu do Esporte no TBanknorth Garden, que é um programa
anti-bullying de 3 aulas para a 5ª série em novembro. A Sra. Curry e o Sr. Shaffer em Hunking passaram o verão
adquirindo informações e planejando um programa pós-escola chamado GRIT. Eles solicitaram uma bolsa que
financiasse um grupo que ensina crianças a lidar com as emoções quando confrontadas com situações difíceis. A
Consentino Middle School tem feito parceria com a YWCA para pilotar um programa de saúde de 5ª e 7ª séries que
se concentra em relacionamentos saudáveis e entrega outros aspectos do currículo de profissionais que têm uma
ampla experiência no trabalho com crianças e famílias na comunidade. Todos os alunos do ensino médio receberam
aulas de bullying em outubro e continuarão em novembro com aulas sobre 'Tomada de decisão responsável'.

Elementary- O Haverhill Exchange Club em colaboração com o Corpo de Bombeiros de Haverhill foi capaz de
entregar um programa incrível para todas as nossas turmas do Kindengarten na Escola Sacred Hearts em 13 de
outubro de 2022. Os alunos puderam ver policiais, ambulâncias, bombeiros, Sparky the Dog, tour da casa de
bombeiros infláveis, assistiram a um vídeo e fizeram um juramento de ser um Bombeiro Jr.. Eles foram para casa
com giz de cera, pastas de trabalho, lápis e um chapéu de bombeiro! Algumas de nossas escolas primárias estão
trabalhando na coordenação de uma viagem de campo para as 4a ou 5a séries para participar do 8º Dia Anual de
Saúde e Fitness da UMASS Lowell. Este dia contará com uma exposição educacional, livros de atividades, vídeos
pré-jogo, exposição ao jogo de basquete feminino da Divisão I ULowell vs. Maine em 25 de janeiro de 2023. As
aulas de educação física da  Tilton Lower & Upper tiveram a Premier Martial Arts como convidada para
apresentações durante todas as aulas de educação física na última semana de setembro.

Pelo distrito: A MAHPERD (Associação de Saúde, Educação Física, Recreação e Dança de Massachusetts) tem
oportunidades incríveis para o desenvolvimento profissional, particularmente a 93ª Convenção Anual no Centro
DCU em Worcester. O Departamento de Bem-Estar estará em equipe no dia 8 de novembro para um dia de
desenvolvimento profissional. Comitê de bem-estar - A 1ª reunião será na quarta-feira, 9 de novembro e é um grupo
maravilhoso de membros da comunidade, membros do comitê escolar, alunos HPS, pais e professores e profissionais
médicos. Este grupo estará promovendo nutrição e atividade física com ênfase em saúde mental, políticas e
oferecendo uma noite para os pais na primavera. Os professores de Educação Física e Saúde participarão do
treinamento este ano com a Lighthouse Wellness e a Health Education Consulting para tempo de desenvolvimento
profissional para se concentrar na compreensão das necessidades dos alunos em relação ao planejamento do currículo
de saúde e para aprender como desenvolver um plano de unidade eficaz e engenhoso. As escolas também receberam
novos materiais de educação física que se encaixam em seu currículo, como: basquete, futebol e vôlei, redes, faixas
de ginástica e resistência, rolos de yoga e muito mais.



CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PRESENÇA EM SETEMBRO

CAFÉ DA MANHÃ DOS VENCEDORES!!!

OS VENCEDORES SÃO: Consentino-Ms.Shea’s 7a série, Nettle-Mrs.McCarron’s 7a série,

JG Whittier-Mr.Marinella 8a série, Hunking Middle-Ms.Riley’s 6a série, Hunking

Elementary-Ms.Crawford’s 3a série, Tilton Upper-Mr.Holt/Mr.Saba 4a série, Tilton Lower-Ms.DeAvilla

1a série, Silver Hill-Ms.Duffy/Mr.Zuber’s HR, Golden Hill-Mrs.Curtin’s HR, Pentucket Lake-Ms.Knapp’s

4a série, Bradford-Ms.Garden’s Compass/Ms.Fetty 3a série, Walnut Square-Mrs.Abreau Kindergarten



OPORTUNIDADES DE EMPREGO
Estamos contratando!

Para a lista completa de oportunidades de emprego atuais, visite:
Haverhill Public Schools

HHS MCJROTC

A Haverhill High School MCJROTC sediou uma

Competição de Raider em 8 de outubro de 2022 e

dominou! Nossa equipe Alpha conquistou o 1º lugar geral

e nossa equipe Bravo conquistou o 4º lugar geral do

total de 12 equipes competindo. Eles também colocaram

mais 10 troféus na mesa. Obrigado pelo seu apoio

contínuo. Esses cadetes dedicaram incontáveis horas

para melhorar a si mesmos e o sucesso mostra o quanto

eles têm trabalhado duro. Ooah Motivadores! Visite a

página do site para obter mais informações sobre o

MCJROTC

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE SAÚDE CTE

Parabéns a Leah Colantuoni (Classe da HHS de

2023) por passar no exame Certified Nurse Aide

para o estado de Massachusetts! Leah é uma das

muitas alunas do Programa de Ocupações de Saúde

CTE que completaram os requisitos do Programa de

Treinamento de Auxiliares de Enfermeira aprovados

pelo Departamento de Saúde Pública, pois ela

aumenta a taxa de aprovação de 100% do programa

desde a primeira turma de formandos em 2020.

https://www.haverhill-ps.org/hr/current-employment-opportunities/


Semana de segurança contra incêndios

Alunos do Kindengarten da HPS participaram do Dia

de Segurança contra Incêndios. Os alunos se

reuniram na Sacred Heart School para aprender

habilidades sobre Segurança contra Incêndios e

conheceram membros do HFD enquanto se

divertiam. Um salve para o Haverhill Exchange Club

e o Corpo de Bombeiros de Haverhill por patrocinar

e coordenar o evento!

JG Whittier

A JG Whittier National Junior Honor Society Corn

Maze Fundraiser na Kimball Farm foi um sucesso.

Estamos muito orgulhosos desses acadêmicos

planejando e realizando um grande evento

comunitário.



RALLY ROAR DA TILTON ELEMENTARY

A Tilton Elementary (Lower) School teve o seu Rally

ROAR para promover o PBIS (Intervenções e apoios

de comportamento positivo)!

NOITE R.I.S.E DA HHS

A Haverhill High School sediou o R.I.S.E. Noite dos

Pais. Os pais aprenderam sobre o agendamento da

HS, requisitos de graduação, programação de ELD,

Early College e como acessar esportes e clubes na

HHS. Eles também foram convidados a participar do

Grupo Consultivo HPS ELPAC. Comidas deliciosas

foram servidas, a administração da HS compareceu

e foi uma ÓTIMA noite!



Os alunos estão aprendendo para a vida na prefeitura de Haverhill

Às vezes, a escola não é apenas sobre salas de aula e livros. Na Prefeitura de Haverhill, temos um grupo

de alunos aprendendo habilidades essenciais para a vida enquanto trabalham e contribuem para a

comunidade. A Prefeitura tem dois negócios administrados por estudantes e, a menos que você seja um

funcionário ou um aluno que trabalhe lá, provavelmente não ouviu muito sobre eles. Te apresentamos o The

Learning Cafe e a The Hillies Shop na Prefeitura. O The Learning Cafe é um pequeno café que oferece

uma variedade de bebidas, sanduíches, doces e especiais durante a semana. A Hillies Shop tem roupas

esportivas e uma variedade de produtos do âmbito escolar, oferecendo tudo o que você precisa para ser

um verdadeiro Hillie! Essas lojas fazem parte do Programa de Aprendizagem para a Vida das Escolas

Públicas de Haverhill.

Learning for Life (Aprendendo para a vida) é uma variedade de experiências de atividades vocacionais,

recreativas, sociais, culturais e de vida independente em ambientes comunitários. A LFL visa preparar os

alunos fornecendo experiências, aumentando as habilidades de vida independente, o conhecimento e a

utilização de recursos comunitários após o ensino médio. Os alunos deste programa mantêm e operam essas

lojas e equilibram os estudos acadêmicos, os esportes e o serviço comunitário em sala de aula.

A Hillies Shop é uma versão menor da original na Haverhill High School. A loja oferece muitos produtos,

de chaveiros a moletons e muito mais. Os alunos são responsáveis por manter e estocar todos os produtos

nos expositores. Eles também exercem habilidades de autodeterminação relacionadas à força de trabalho e

aumentam as habilidades sociais públicas com retenção de clientes e gerenciamento de dinheiro. Allise

Rodger, Coach Líder de Trabalho na loja, mencionou que sua parte favorita do programa é observar os

alunos adquirirem habilidades de trabalho e alcançarem o sucesso.

O The Learning Cafe é o favorito de todos os funcionários da Prefeitura. Os alunos estão sempre ocupados

preparando comida, cozinhando, pegando, enchendo, entregando pedidos, limpando ou interagindo com os

clientes. Sua culinária muitas vezes enche os corredores com refeições caseiras e cheiros deliciosos.

Theresa Diffin é a principal coach de empregos no The Learning Cafe. Ela gosta de observar os alunos

quando eles realizam uma tarefa depois de praticar repetidamente. "Há aquele momento depois que eles

praticaram tanto que dá um clique, o rosto deles se ilumina de orgulho e eles ganham tanta confiança

naquele momento."

A Loja Hillies está localizada no piso inferior da Câmara Municipal e está aberta de segunda a sexta-feira

das 8h00 às 13h00; eles vendem tudo o que você precisa para ser um verdadeiro Hillie. Você também pode

encontrá-los online na The Hillies Shop; ou nas redes sociais; Facebook, Instagram, e Twitter.

O The Learning Cafe fica no segundo andar da Prefeitura e está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h

às 13h15. Você pode encontrar o site e o menu deles no The Learning Cafe.

Continua na página 8

https://www.facebook.com/HilliesShop/?fref=ts
https://www.instagram.com/hilliesshop/
https://twitter.com/HilliesShop
https://www.haverhill-ps.org/sped/learning-for-life-cafe/


Continuação…

Os alunos estão aprendendo para a vida na prefeitura de Haverhill

O programa LFL permite que os alunos ganhem confiança e independência enquanto orientam os alunos mais

novos, alcançando qualidade de liderança e ganhando empregos após a formatura. Muitos alunos encontram vagas

em nossos parceiros comunitários, bem como no setor privado.

Se você estiver no bairro, passe para dar um oi! As lojas são abertas ao público e os alunos estão sempre

ansiosos para conhecer novos amigos e aprender coisas novas. A única coisa que podemos garantir ao visitar

qualquer uma das lojas são muitos sorrisos!

ATUALIZAÇÃO SOBRE O COVID-19
O Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts (DESE) não está recomendando requisitos
universais de máscara, testes de vigilância de indivíduos assintomáticos, rastreamento de contatos ou testes para permanecer
ou não nas escolas. Para ler as novas diretrizes sobre o DESE, acesse aqui. Enquanto esperamos retornar a um ambiente de
aprendizado mais normal na HPS, também tomaremos as precauções necessárias para manter nossos alunos, funcionários e
famílias em segurança. Os kits de teste estarão disponíveis nas escolas, conforme necessário, e as máscaras são
recomendadas para aqueles que se sentem levemente indispostos. Aqueles que estiverem doentes são incentivados a ficar
em casa, e as informações sobre as clínicas de vacinas seguirão para as famílias interessadas.

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html




GATEWAY ACADEMY

Os alunos da Gateway Academy estão gostando do

STEM! Os alunos tinham acabado de aprender a

identificar linhas e partes de linhas e medir

ângulos. Este projeto juntou esses conceitos e é

utilizado como uma transição para identificar

inclinações e interceptações em y, escrever

equações lineares e examinar domínios e intervalos

por partes. Os alunos desenharam um perfil

“linear cam” de raio em função do ângulo e depois

o transpuseram em um gráfico polar. Uma vez que

os pontos foram transpostos, os alunos

conectaram manualmente os pontos com curvas

suaves. Os alunos então usaram fita dupla face

para fazer uma câmera de várias camadas para

seus "Autômatos". Suas parcelas polares foram

então recortadas, coladas no papelão e

recortadas com uma serra circular. O resto foi

medir e construir uma caixa para montar a

câmera e desenhar um top divertido! Os alunos se

envolveram e ainda gostaram dessa atividade

usando parte do tempo de aula para concluir seus

projetos ou construir novos! Para ver outras

habilidades de aprendizado divertidas acontecendo

na Gateway Academy, visite sua página no

Facebook.

2022

EDUCADORES DO ANO

E os indicados são………….

Elaine Ventura - Haverhill High School

Charles Luongo - Haverhill High School

Lori Curry - Caleb Dustin Hunking School

Susan Hall - Caleb Dustin Hunking School

Darlene Budds - Bradford Elementary School

Janice Vinci - Bradford Elementary School

Heather Azzarito - Moody School

Elizabeth Teixeira - Whittier Regional Vocational

Tech

David Charbonneau - Whittier Regional Vocational

Tech

Jessica Wright - Greenleaf Academy

Christine Neira - Silver Hill Elementary School

Teresa Harding - Dr. Paul Nettle School

Todos os indicados serão homenageados durante

uma recepção na quarta-feira, 16 de novembro, a

partir das 17h, no Renaissance Golf Club, 377

Kenoza St. Rep. Andy X. Vargas está atuando

como mestre de cerimônias.

Os ingressos individuais custam a partir de US$

50 e incluem aperitivos. Há também um bar que

opera somente com dinheiro. Os ingressos podem

ser comprados online no Haverhill YMCA

Para obter mais informações, envie um e-mail

para Colette Ekman em

ekmanc@northshoreymca.org.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081441199789
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081441199789
https://one.bidpal.net/2022haverhilleducators/welcome


Plano de Seguro de aparelho para alunos da HPS

As Escolas Públicas de Haverhill escolheram a Cobertura de Aparelhos Escolares (SDC) para garantir os dispositivos
que serão dados ao seu aluno como parte do programa de dispositivos individuais deste ano. Por apenas US$ 20 por
aluno, este programa de seguro protegerá você e seu(s) aluno(s) caso seu dispositivo seja perdido, roubado ou
danificado acidentalmente ao longo do ano letivo. Por favor, siga este link para mais informações e para se inscrever.
Haverhill Student Device Insurance

Essas informações também são publicadas na página Recursos para pais e alunos, página Nossa tecnologia e no
documento HPS Student Technology Device Policy (versão em espanhol).

Desafio Fit do Exército dos EUA visita a HHS

Hoje, na Haverhill High School, mais de 500

alunos de 22 turmas participaram do U.S. Army

Fit Challenge. Estudantes liderados por soldados

do Exército dos EUA participaram do revezamento

de mola do ônibus espacial, revezamento de carga

ponderada, revezamento de função cruzada,

pull-ups e formação de equipes. Esses resultados

serão usados para competir com outras Escolas da

Nova Inglaterra pelo título de "Escola mais apta

do Exército dos EUA". Os vencedores de cada

grupo foram premiados com camisetas! Nós somos

fortes Hillie!

A.B. Consentino School

Temos alguns alunos talentosos na A.B. Cosentino

School. Os alunos trabalharam duro em seus

projetos e foram recompensados com uma

exibição no Tribunal Distrital de Haverhill. Ótimo

trabalho Chargers!

https://www.haverhill-ps.org/technology/device-insurance/
https://www.haverhill-ps.org/parents-students/
https://www.haverhill-ps.org/technology/
https://docs.google.com/document/d/1g1jZ-8NwNkMFd7AM603hEh40FuvOmRcnVvNcEUhTKBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wTmqBaSaGXPAKkYdUprjMHXO3eDMOzbFj6FHd4QLl-Q/preview




Série de destaques do mês da Haverhill Hispanic Heritage:

Jennifer Cabrera, Um retorno às raízes

Outubro é o mês da herança hispânica: o deputado estadual Andy Vargas apresentou as

escolas secundárias de Haverhill com destaque da Jennifer Cabrera no Facebook

Para Jennifer Cabrera, os luxos de um caminho linear pela educação não eram uma realidade. “Fiquei surpresa por

me formar na Haverhill High. Eu tive meu filho quando eu era júnior. Houve um ponto em que eu tive que escolher

entre a educação e ser capaz de pagar o custo de vida.” Depois de tentar obter um diploma universitário,

Cabrera foi forçada a desistir.

“Anos atrás, meu filho de oito anos me disse: 'Por que você está sempre me pressionando para ir para a

faculdade se você não tem nem o bacharelado? Surpresa, Cabrera respondeu : “Oh, então está bom, então se eu

conseguir o meu mestrado qual será o limite para você?” Anos depois, Cabrera teria algo para mostrar. “Voltei

para a escola aos 22 anos. Acabei me formando em história e psicologia. Então eu fui para o meu mestrado em

psicologia social comunitária.”

Hoje, Cabrera trabalha como Coordenadora de Apoio ao Estudante na Haverhill High School. “Temos um

programa chamado Respeitar o Serviço de Inclusão e Igualdade (RISE), que é para multilíngues. Nós os ajudamos

a se situar na sociedade americana. Nós os ensinamos sobre o processo de conseguir um emprego. Nós os

ensinamos sobre a faculdade e como existem diferentes opções. Não se trata apenas de acadêmicos. Você não

tem que ir para uma faculdade de quatro anos agora. Você tem comércios. Estamos dando a eles a informação que

eu gostaria de ter quando era mais jovem.”

Para Cabrera, a visão de um aluno traz reflexão. “Olho para essas crianças e vejo potencial. Eles podem não ver,

e eu sei que tem muito a ver com situações que estão fora do alcance deles, mas para mim significa progressão.

Significa justiça social. Significa ter recursos equitativos para todos e ensinar aos outros como ter a mente

aberta.” A paixão de Cabrera é alimentada pelos laços construídos entre ela e seus alunos. “As crianças nos

corredores ficam tipo, 'oh, você conhece aquele artista?' E eles gostam disso porque então eu tenho uma

conexão com eles. Quanto mais conexões um aluno tiver, maior a probabilidade de não perder um dia de aula.”

Escondida nos bastidores da Haverhill High, Cabrera avança com dedicação para ver sua visão de uma

comunidade mais brilhante ganhar vida. “Eu me vejo como uma abelha, apenas fazendo o trabalho. E o trabalho

me emociona porque sei do potencial que tem. É difícil de explicar, mas acho que acende a paixão dentro de mim

que me faz querer continuar aprendendo. Sim, como continuar aprendendo e continuar ajudando. Se isso faz

sentido.”



        VISITE A GENTE NAS MÍDIAS SOCIAIS

@haverhillpublicschools Haverhill_Public_Schools @havschools

Nettle Middle School

Os alunos estiveram ocupados na Dr. Paul Nettle

Middle School este mês.

Os alunos aprenderam sobre os hábitos

reprodutivos dos lobos;

E então ajudaram a montar equipamentos que

foram encontrados no Facebook Marketplace por

membros da equipe. A equipe procurou os

vendedores para ver se eles estariam dispostos a

doar, muitos disseram que sim!

Silver Hill Elementary

Os alunos da primeira série da Silver Hill

Elementary tiraram algum tempo este mês para

escrever suas coisas favoritas sobre o outono

https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools
https://www.instagram.com/haverhill_public_schools/
https://twitter.com/havschools


COMITÊ ESTUDANTIL DE HAVERHILL

Cronograma da Reunião Aprovada pelo Comitê Escolar de Haverhill:

Quinta-feira, 27 de outubro de 2022

Quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022

As reuniões ordinárias do Comitê Escolar são realizadas às 19h. Na toda 2a e 4a quintas-feiras de cada mês nas Câmara do

Conselho Theodore A. Pelosi Jr., 4 Summer Street em Haverhill. Cidadãos de Haverhill que desejam enviar itens para a

agenda da reunião, devem enviar o item da agenda para o Escritório do Comitê Escolar, em atenção de: Beverly Cassano,

Assistente Executiva do Comitê Escolar de Haverhill bcassano@haverhill-ps.org com uma cópia para a Superintendente das

Escolas e o Prefeito o mais tardar nos sete (7) dias anteriores à reunião do Comitê.

Para informações adicionais, visite o Departamento do Comitê Escolar em nosso site:

https://www.haverhill-ps.org/school-committee/

Mayor, James J. Fiorentini, Presidente
mayor@cityofhaverhill.com

Ms. Toni Sapienza Donais, Vice-presidente
tdonais@haverhill-ps.org

Mr. Scott Wood, Jr.
swood@haverhill-ps.org

Advogado Paul Magliocchetti
pmagliocchetti@haverhill-ps.org

Ms. Gail Sullivan
gail.sullivan@haverhill-ps.org

Advogado Richard Rosa
richard.rosa@haverhill-ps.org

Ms. Maura Ryan-Ciardiello
mryan-ciardiello@haverhill-ps.org
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