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dezembro 2022 Boletim de 

Notícias 
 

Escola Secundária 

Hanson 
http://www.whrsd.k12.ma.us  

781-618-7575 – Escritório Central 

781-618-7375 – Linha Ausente 

 

próximos eventos 

Quinta-feira, 1 de dezembro –

Orientação da 8ª série no Ensino 

Médio 18h30 

sexta-feira, 2 de dezembro 

Evento Curiosidades do Conselho 

Estudantil 

terça-feira, 13 de 

dezembroConcerto do ensino 

médio no WHRHS 19:00 

23 de dezembro-Liberação 

antecipada 11h00 

Desenvolvimento Profissional 

24 de dezembro a 2 de janeiro 

Recesso de férias sem escola 

 

 
Eventos comunitários 

 

Reunião do Comitê Escolar 

 7 de dezembro de 2022 18h30 

 

  

 

 Traduzido do Inglês para o Português - 

www.onlinedoctranslator.com 

http://www.whrsd.k12.ma.us/
https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
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____________________________________________________________ 

A temporada de férias está agora em pleno andamento. As férias de fim de ano estão 

chegando. Eu o encorajo a fazer todo o possível para manter sua família saudável e 

segura. É muito importante nestes tempos incertos encontrar tempo todos os dias para ter 

discussões familiares. Fale sobre livros favoritos, histórias memoráveis e tradições familiares. 

As crianças adoram ouvir histórias sobre sua infância ou a de seus pais. Mesmo simples, as 

ocorrências cotidianas tornam-se a base de uma história familiar oral a ser passada de 

geração em geração. 

 Se você estiver preparando alguma refeição especial, dê a seus filhos a oportunidade de 

ajudá-lo. Deixe-os ler a receita ou ajudar no preparo. Valorize seu tempo juntos. É um 

presente para todos que tem sempre o tamanho e o preço certos! 

Na quarta-feira, 7 de dezembro, a equipe participará do treinamento de segurança 

escolar durante a reunião do corpo docente após as aulas. Não haverá atividades após 

as aulas. Certifique-se de que seu aluno seja pego ou pegue o ônibus para casa. 

Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. 

 

Bill Tranter, Diretor 

 

 

Da Orientação - Sra. Sweeney  
 

Pais da 8ª série: Acreditem ou não… está chegando aquela época do ano em que começamos a 

pensar na transição de nossos alunos da 8ª série para o ensino médio! 

“Os alunos e pais da 8ª série estão convidados para a casa aberta da Whitman-Hanson 

Regional High School na quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, das 18h30 às 20h30. Haverá 

apresentações de cada disciplina acadêmica, bem como uma vitrine de atletismo e 

atividades extracurriculares. Os atuais líderes estudantis do ensino médio estarão 

disponíveis para conduzir passeios pelo prédio, responder perguntas e compartilhar suas 

experiências. Junte-se a nós para este evento informativo que começará no Dr. John F. 

McEwan Performing Arts Center no WHRHS às 6:30 PM." 

Se eu puder ajudar a responder a quaisquer perguntas sobre a transição para o ensino médio, 

entre em contato comigo emJan.Sweeney@whrsd.orgou 781-618-7575. Muitas felicidades para 

todas as nossas famílias para uma temporada de férias relaxante, feliz e pacífica! 

 

mailto:Jan.Sweeney@whrsd.org
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  Do diretor assistente 

As atividades depois da escola foram um sucesso neste outono. Conseguimos executar todas 

as atividades. Obrigado a todos os alunos que participaram e a todos os funcionários que 

conduziram as atividades. Planejamos começar outra rodada de programas extracurriculares 

logo após as férias de Natal. 

Por favor, marque na sua agenda para terça-feira, 13 de dezembro, para o Middle School 

Winter Concert. O concerto será realizado no WHRHS Performing Arts Center às 7:00. 

Recolha dos pais:  

A coleta da tarde foi suavizada à medida que avançamos ao longo do ano. Para agilizar 

ainda mais o processo, avance o máximo possível na fila de coleta. A equipe está presente 

para orientar e auxiliar no fluxo de tráfego. 

NOTÍCIAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 

 

 

DOENÇAS:  

● Por favor, continuem a ser cautelosos e mantenham as crianças doentes em casa. Se seu filho 

estiver apresentando mais de um sintoma, como tosse, dor de garganta, congestão, dor de cabeça, 

náusea, vômito, diarreia e/ou fadiga, ele deve ficar em casa e ser examinado pelo pediatra 

conforme necessário. 

● Como sempre, se seu filho tiver febre de 100 ou mais, ele precisa ficar em casa até ficar sem 

febre por 24 horas sem tomar nenhum remédio para baixar a febre. 



   

  Página4do8 

   
 

● Pedimos que você faça um teste de covid em casa como medida de precaução, pois se eles 

testarem positivo para covid, ainda somos obrigados a colocar alunos e funcionários em 

quarentena em casa por 5 dias após o início dos sintomas ou data do teste positivo se não houver 

sintomas . Se você não tiver nenhum kit de teste de covid em casa, ligue para mim, pois tenho 

um número limitado de kits disponíveis para distribuir. 

 

AUSÊNCIAS:  

● Lembre-se de ligar para a linha de ausência por doença (781-618-7375) ou para a enfermeira 

diretamente para relatar a ausência de seu aluno e certifique-se de incluir o motivo da ausência. 

Estarei acompanhando com ligações para casa, conforme necessário, sobre doenças e ausências. 

● Além disso, ligue diretamente para a enfermeira para notificar quaisquer ausências relacionadas 

a um assunto do COVID-19. 

 

EXAMES OBRIGATÓRIOS: 

 

● Conforme determinado pelo Departamento de Saúde Pública, exames de audição, visão e IMC 

são realizados anualmente para alunos da 7ª série. Além disso, os alunos da 5ª série são 

obrigados a fazer apenas exames de visão. 

● Concluí os exames de visão para a 5ª série e enviarei cartas de encaminhamento para casa para 

os alunos que devem fazer o acompanhamento com seu médico ou oftalmologista. 

● Espero começar as exibições da 7ª série após o Dia de Ação de Graças, então, se vocêNÃO 

FAÇAquer que seu filho participe das exibições, notifique-me por escrito sobre esta solicitação. 

Você pode me enviar um e-mail paralisa.godbout@whrsd.orgou envie uma nota por escrito com 

seu filho para trazer para mim. 

● Assim que os exames forem concluídos, os pais/responsáveis serão notificados por escrito 

APENAS se o aluno NÃO passar nos exames de audição e visão. Se você deseja obter os 

resultados do IMC de seu filho, entre em contato comigo para solicitar que as informações sejam 

enviadas a você. Se seu filho não está na 7ª série e você acha que ele/ela pode precisar de um 

exame de audição ou visão, entre em contato comigo. 

LESÕES/RESTRIÇÕES:  

 

● Se seu filho sofreu uma lesão, devemos ter um atestado do médico informando as 

limitações/restrições físicas da criança, incluindo um atestado de justificativa da academia e 

ordem para o uso de dispositivos auxiliares, como muletas ou cadeira de rodas 

 

Obrigado e, como sempre, entre em contato comigo com qualquer dúvida ou preocupação, 

 

Lisa Godbout, M.Ed., BSN, RN 

lisa.godbout@whrsd.org 

781-618-8761 

mailto:lisa.godbout@whrsd.org
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O conselho estudantil da HMS orgulhosamente apresenta uma "noite" de perguntas e 

respostas 

Na sexta-feira, 2 de dezembro, o Conselho Estudantil realizará sua primeira “Noite” de 

perguntas e respostas do ano. O evento terá início às 14h30-16h. Todos os graus são 

incentivados a participar. Os alunos jogarão em equipes e responderão a várias perguntas 

triviais. Haverá venda de lanches e premiação para as equipes vencedoras. Espero ver você 

lá! 

 

Angariação de fundos para viagem da 8ª série a Washington DC 

Temos barras de chocolate Hilliard disponíveis para arrecadação de fundos para 

estudantes. Alunos ou pais podem comprar uma caixa de barras de chocolate da 

Sra. Laferriere no escritório principal por US$ 50. Cada caixa contém 40 barras de 

chocolate que podem ser vendidas por US$ 2,50 cada. Você ganha $ 30 de lucro 

e pode aplicar o dinheiro na conta do seu aluno ou usar para gastar dinheiro 

enquanto estiver em DC 
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Pressão dos colegas 

Edição de férias 

Escrito por: Colby Myers, Coordenador de Prevenção, 
Centro de Tratamento High Point e área de Brockton 

Prevenção Colaborativa 

A Brockton Area Prevention Collaborative é composta por cinco coalizões de 
comunidades locais, incluindo a Coalizão de Prevenção de Overdose de Opioides 
do Prefeito de Brockton, Bridging LIVES, EB Hope, Rockland CARES e Whitman 
Hanson WILL. O Brockton Area Prevention Collaborative é um grupo regional que 

trabalha em conjunto para abordar a prevenção do uso de substâncias nas 
comunidades que atende. 

 

Pressão dos colegasé um conceito frequentemente referido ao discutir o "porquê" por trás do uso de 

substâncias. Reconhecemos que não para na adolescência e continua na idade adulta. Isso nos faz 

questionar: nós, como sociedade, nos tornamos insensíveis a essa teoria? 

Nas escolas, grupos sociais e até mesmo nas famílias, a pressão dos colegas é uma construção que 

participa da orientação de nossas percepções, atitudes e, mais importante, de diferentes tipos de 

comportamento. 

A pressão dos pares pode ser vista de duas maneiras principais: pressão direta e pressão percebida. A 

pressão direta dos colegas é o ato em que alguém o pressiona explicitamente a fazer uma ação 

específica. Isso pode ser acompanhado de ameaças diretas ou de alguma consequência se você não 

fizer aquele ato ou comportamento específico. A pressão dos colegas percebida é quando você se 

comporta de uma maneira específica ou faz uma coisa específica sob o pensamento de que, se não o 

fizer, receberá consequências negativas de uma pessoa ou grupo específico. 

 

À medida que nos aproximamos da temporada de férias, há muitas ocasiões em que a pressão dos 

colegas pode ocorrer e geralmente ocorre de duas maneiras principais. Uma coisa a ter em mente é 

que, quando os jovens em idade universitária voltam para casa, é uma época em que muitas pessoas se 

reúnem pela primeira vez desde que saíram para o semestre. Quer estejam em bares e restaurantes da 

cidade ou comemorando na casa de um amigo, são reuniões muito divertidas e, por meio da redução 

de danos e da tomada de decisões saudáveis, podem ser um evento divertido e seguro. 

Destacar os próximos feriados também é importante. As pessoas se reúnem para passar tempo com 

seus entes queridos e familiares; a pressão dos colegas não precisa ser apenas dentro dos círculos 

sociais, mas também dentro das famílias. 

Durante esta temporada de férias, é importante lembrar que todos nós temos vários sentimentos e 

conforto com muitas coisas, especialmente o álcool, portanto, ao entender e permitir que os outros 
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façam escolhas por si mesmos, pode ajudar todos a se divertirem e terem uma vida feliz. e saudável 

temporada de férias. 
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Prezado morador de Hanson, 

Por mais de vinte anos, um grupo de voluntários não remunerados levantou fundos e coordenou o Hanson 
Community Christmas (um programa sem fins lucrativos 501(c)(3)) para apoiar as famílias Hanson necessitadas 
durante a temporada de férias. 

Não seria exagero dizer que 2022 foi um ano extremamente desafiador para muitos de nós. Há muitas famílias 
em nossa comunidade que continuam sentindo os efeitos financeiros persistentes do COVID. O aumento nos 
custos de alimentos e combustível exacerbou as dificuldades financeiras dessas famílias e fez com que algumas 
famílias experimentassem instabilidade financeira pela primeira vez, tornando as perspectivas para as férias 
bastante sombrias. 

 
Infelizmente, ao mesmo tempo em que houve um aumento acentuado nas famílias locais com dificuldades 
financeiras, as empresas locais também foram duramente atingidas. Como resultado, descobrimos que vários de 
nossos maiores doadores não estão mais no mercado ou não podem mais apoiar nosso programa. Isso resultou 
em uma lacuna de financiamento. 

 
Estamos escrevendo para você para ver se você consideraria doar para esta causa digna e nos ajudar a 
preencher esta lacuna de financiamento. 

 
Embora o futuro financeiro de muitas dessas famílias afetadas permaneça incerto, o Hanson Community 
Christmas está empenhado em fornecer-lhes o apoio necessário durante a temporada de férias. 

Se você quiser doar, cheques podem ser enviados para o seguinte endereço: 
Natal Comunitário Hanson 
Caixa Postal 243 
Hanson, MA 02341 

 
Por favor, envie-nos um e-mail parahansoncommunitychristmas@gmail.comcom qualquer pergunta. 

 
Com os mais calorosos cumprimentos e gratidão, 
Natal Comunitário Hanson 

 

mailto:hansoncommunitychristmas@gmail.com

