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Março de 2017 

 

 

Olá Hatters, 
 
É difícil acreditar que já estamos falando em entrar no quarto trimestre, graduação 
e inscrição para o próximo ano letivo. Este ano está voando, e estou ansioso para 
ver como estamos nos preparando para enviar outro grande grupo de seniors para 
o mundo. 
 
No momento em que você receber este boletim nós já estaremos no fim do 
terceiro quarto e no comecinho do quarto quarto. Lembre-se de permanecer em 
contato com os professores do seu filho e visitar o PowerSchool para ver as notas 
atualizadas. O contato frequente entre pais/responsáveis e professores sempre o 
estudante. 
  

Em um esforço para economizar tempo e permitir que os pais/responsáveis 
tenham mais informações sobre as inscrições nos cursos dos alunos, nós mudamos 
o processo para o PowerSchool. Para se inscrever nas aulas do próximo ano, os 
alunos e os pais/responsáveis podem entrar on-line e selecionar os cursos. Os 
alunos que têm situações especiais ou têm perguntas, devem agendar um horário 
para se reunir com seus conselheiros escolares; além disso, mais informações 
podem ser encontradas no nosso site DHS sob os links de inscrição on-line. A 
inscrição on-line será encerrada em 20 de março, e para que possamos obter uma 
contagem precisa de alunos, precisamos que os pedidos estejam no PowerSchool. 
   

No dia 6 de março tivemos uma bem sucedida Feira Escolar/Noite de Conferência. 
Durante esta noite os nossos alunos fizeram um tour pela escola, por todos os 
departamentos, clubes, equipes esportivas e organizações. O Mr. Davidson 
apresentou informações importantes para a turma de calouros e a Mrs. Schreiner 
apresentou informações sobre o processo de registro on-line. Embora nossas 
conferências da primavera ainda não estajam tão bem atendidas como nossas 
conferências de outono, tivemos um ligeiro aumento no número total de 
conferências. 
  
Os sophomores da Danbury High School estarão fazendo o teste CAPT em Ciências 
durante suas aulas de química. Os que não estão na aula de química irão 
completar o teste em uma sessão no centro de mídia. Os juniors da Danbury High 
School farão o SAT no dia 5 de abril. Esta é uma grande oportunidade para todos 
os juniors para tentar o SAT, sem nenhum custo. É muito importante que todos os 
juniors estejam presentes e prontos para o teste. 
 
Não importa se teremos mais dias de neve, a formatura acontecerá até o dia 19 de 
junho, a menos que o tenhamos problema com o tempo nesse dia, então 
adiaremos para 20 de junho. 
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E por fim, estamos quase terminando outro ano letivo. Nossos seniors estão ansiosos para preparar-se para os 
seus planos no futuro,  e os dados mais recentes mostraram que mais de 80% dos seniors preencheram as 
aplicações de faculdade. Nosso objetivo para o ano é de 100%,  e nossos conselheiros escolares estão 
trabalhando com os alunos restantes para estimulá-los para fazer as aplicações da faculdade. 
  
Há apenas mais um café da manhã com o diretor neste ano, que será realizado em 18 de maio. Visite a página 
da DHS para se inscrever. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Daniel Donovan 
Diretor 
 

           
 
Departamento de Inglês, Mr. Thomas Porcelli, Chefe do Departamento porcet@danbury.k12.ct.us 
O Departamento de Inglês da Danbury High School tem trabalhado duro, tentando fazer a diferença na 
educação de todos os alunos. 
 
Várias classes estão se preparando para entregar várias peças de Shakespeare, de Romeu e Julieta a Othello a 
Macbeth, nossos alunos estarão imersos em um dos períodos literários mais emocionantes de todos os 
tempos. Por favor, pergunte ao seu filho para compartilhar com você a experiência e todo conhecimento que 
ele adquiriu recentemente. 
 
A produção de nossa revista literária, The Nutmegger, está também com tudo em cima. Este ano o Nutmegger 
está sendo liderado pela Miss Duffy e Miss Costello. Essas professores bastante enérgicas lideram este grupo 
de alunos para completar uma impressionante coleção de trabalhos escritos pelos alunos para publicação. 
 
Como sempre, se você tiver qualquer dúvida ou perguntas sobre o departamento de inglês ou seu currículo, 
não hesite em entrar em contato comigo  Eu adoro compartilhar as idéias que orientam o nosso currículo e 
ouvir experiências pessoais sobre oensino de inglês na Danbury High. 
 

Departamento de ESL, Ms. Stacey Brugnolo, Chefe do Departamento  brugns@danbury.k12.ct.us 
Conforme o ano escolar continua, o departamento de ESL está proporcionando oportunidades para que as 
famílias de ESL se envolvam mais nas vidas diárias de seus filhos na Danbury High School. Recentemente, 
várias famílias se juntaram à apresentação do Centro Hispânico no centro de mídia da escola no dia 11 de 
janeiro para aprender mais sobre a ajuda financeira e bolsas de estudo disponíveis para seus filhos. Por favor 
fique atento para outras oficinas que estão sendo apresentadas às nossas famílias de ESL. 
 
Durante o mês de fevereiro, os ELLs fizeram o LAS Links Test. Devemos receber os resultados no início de abril. 
Se você quiser saber os resultados de seu filho, entre em contato com Stacey Brugnolo. Data para a 
celebração internacional 
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Departamento de Belas Artes, Dr. Michael Obre, Chefe do Departamento  obremi@danbury.k12.ct.us  
O departamento de Belas Artes da Danbury High School é onde os futuros artistas, designers, professores e 
estudiosos de todas as disciplinas adquirem as habilidades do século XXI através de programas abertos e 
rigorosos que enfatizam os processos criativos tão necessários nos locais de trabalho e da economia de hoje. 
 

.  
 
NATIONAL ART HONOR SOCIETY 
A National Art Honor Society (NAHS) é uma organização nacional sem fins lucrativos para estudantes do 
ensino médio com interesse em artes visuais. O programa é projetado para fornecer oportunidades para 
atividades relacionadas à arte, programas pós-escolares, excursões e eventos de serviço comunitário. Os 
membros se reúnem periodicamente para organizar, planejar e participar dessas atividades. A Danbury High 
School orgulhosamente tem o maior capítulo nos Estados Unidos. 
 
Este ano o ilustrador Scott Brundage presidiu uma apresentação a 80 NAHS estudantes durante nossa viagem 
de fim de semana para o Museu Metropolitano de Arte em Nova York. 
 

 
www.scottbrundage.com     “Madame X” de John Singer Sargent 
 
ARTISTAS EM ASCENSÃO 
A Danbury High School está orgulhosa por seus 41 estudantes de arte que  tiveram suas obras aceitas na 
prestigiosa exposição de arte de Brookfield Craft Center em março deste ano. Este show de arte juvenil é para 
os alunos projetarem e criarem seu próprio trabalho em qualquer uma das seguintes categorias: 
Argila/Cerâmica, Fotografia, Fibra, Vidro, Jóias, Mídia mista (2D), Mídia mista (3D), Pintura e Desenho . 
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Departamento de Saúde & Educação Física, Ms. Doreen Robbins, Chefe do Departamento 
robbid@danbury.k12.ct.us 
Educação Física 
A Educação Física reforça a importância da atividade física na vida cotidiana. Atualmente estamos 
participando da Unidade 2 de nosso programa em Educação Física. Algumas das atividades da unidade são 
badminton, nitro ball, hóquei, basquetebol, jogos cooperativos e musculação. Através do esporte e do 
movimento, todos os alunos participarão de um programa diferenciado que promove a saúde, a aptidão física 
e a segurança de cada aluno. Através da exposição a uma ampla variedade de atividades, os alunos irão 
ganhar o conhecimento necessário para compreender a importância de tomar decisões sobre como alcançar e 
manter a atividade física ao longo de suas vidas. 
 
Um lembrete sobre a reposição de aulas para ausências justificadas: os alunos podem fazer aulas de educação 
física após a escola na sala de musculação. As reposições são realizadas na segunda, quarta, quinta e sexta-
feiras das 14:15 às 16:00 na sala de musculação. Os alunos participarão de uma sessão de treino de 30 
minutos. O professor da sala de musculação dará aos alunos um comprovante da reposição da aula após a 
conclusão do treino de 30 minutos. O comprovante é então entregue ao professor do aluno. 
 
Incentivamos o seu envolvimento nas atividades de educação física do seu filho.Por favor sinta-se à vontade 
para entrar em contato a qualquer momento. 
 
Educação em Saúde 
Os alunos das aulas de Educação em Saude estão apenas começando nossa unidade em Saúde Mental. 
Atualmente estamos aprendendo sobre o Triângulo do Bem-Estar e sua importância para o desenvolvimento 
de toda a criança. O bem-estar envolve as partes física, mental, social e espiritual de nossas vidas e como elas 
afetam nossas decisões e nossa capacidade de solucionar problemas. Os alunos serão capazes de identificar os 
estressores diários que enfrentam e desenvolver formas positivas para lidar com esses estressores. Eles 
também serão capazes de reconhecer os sintomas físicos, emocionais e comportamentais que podem surgir 
como resultado do estresse mal gerenciado. Nossos alunos identificarão seus tipos de personalidade e estilos 
de reação ajudando-os a reconhecer seus pontos fortes e fracos. Nós incentivamos continuamente nossos 
estudantes de educação em saúde a serem defensores de si próprios, praticando o seu próprio bem-estar ao 
longo da vida. O seu envolvimento nas atividades de seu filho é sempre bem vindo. Por favor sinta-se à 
vontade para entrar em contato a qualquer momento. 
 
 
Departamento de Matemática, Ms. Lisa Erhartic  erharl@danbury.k12.ct.us 
O Mu Alpha Theta (Sociedade de Honra de Matemática) teve uma cerimônia de posse em dezembro para 
homenagear os 41 novos membros elevando o número total de membros para 56. Os conselheiros são a Mrs. 
Jessica Javier e Mrs. Karen Robinson. 
 
A Competição Americana de Matemática (AMC10/12) foi realizado na quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017. O 
exame AMC consiste em 25 perguntas de múltipla escolha. Os alunos têm 75 minutos para completar este 
exame. O conteúdo inclui álgebra, geometria, teoria dos números, contagem e problemas de lógica no nível 
geralmente coberto nas 9ª e 10ª séries. Um total de 150 alunos participaram deste ano.  
 
Departamento de Aconselhamento Escolar, Ms. Vikki Carlson, Chefe do Departamento  
carlsv@danbury.k12.ct.us 
No dia 5 de abril, os juniors vão fazer o SAT durante o dia na Danbury High School. Os alunos podem usar as 
pontuações adquiridas nesse exame quando se aplicam às faculdades em seu último ano. Como muitos alunos 
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fazem o SAT várias vezes, segue abaixo a Política do College Board’s Score Choice: 
 
O Score Choice lhe dá a opção de escolher quais as pontuações (por data do teste para o SAT e por teste 
individual para o SAT Subject Tests) você quer enviar para as faculdades - de acordo com a prática de 
pontuação estabelecida pela instituição. Você pode escolher as pontuações de uma, várias ou de todas as 
datas de teste de SAT. 
 
O College Board trabalhou com faculdades e universidades para ajudá-lo a entender quais pontuações eles 
gostariam que você enviasse. Você pode ver as práticas de pontuações utilizadas pelas faculdades e 
universidades participantes no momento em que você é convidado a enviar sua pontuação. 
 
As faculdades e universidades só receberão as pontuações que você envia - suas pontuações não serão 
liberadas para fins de admissão sem o seu consentimento específico. 
 
Prática de Uso das Pontuações 
Você pode ver as práticas de uso de pontuação por faculdade/universidade, visitando o web site do College 
Board’s College https://bigfuture.collegeboard.org/college-search.  Selecione uma instituição de seu interesse 
e, em seguida, vá para o ícone SAT, AP, CLEP (em cada instituição) para informações sobre a prática de 
pontuação. 
 
Além disso, você pode baixar o SAT Score-Use Practices List, que fornece uma lista alfabética das faculdades 
em suas práticas de pontuação e programas de bolsas de estudo baseadas nas práticas de pontuação. 
 
Cartas de Aceite das Universidades e Bolsa de Estudos para Universidades 
Os seniors devem trazer todas as cópias de suas cartas de aceitação nas faculdades e de bolsa de estudos para 
o conselheiro da escola. Nós queremos saber as boas notícias e precisamos registrar esses dados no Family 
Connecticut para permitir que os futuros alunos vejam aonde os estudantes da DHS continuarão seus estudos. 
 
Departamento de Ciências, Mr. John LaRosa, Chefe do Departamento  larosj@danbury.k12.ct.us 
Durante os meses de março e abril, todos sophomores estarão fazendo o Connecticut Academic Performance 
Test (CAPT) em ciências. Ciências será a única disciplina avaliada usando o CAPT, uma vez que as outras 
disciplinas serão avaliadas com pelo SAT. O CAPT em ciências irá incluir os seguintes tópicos que são 
abrangidos no nosso curso de biologia e pelo primeiro semestre de química: transformações de energia, 
estruturas e propriedades químicas, interdependência global, química celular, biotecnologia, genética, 
evolução e biodiversidade. Haverá também um grande foco em investigação científica, aprendizagem e 
habilidades de cálculo. Assim como nos anos anteriores, haverá dois testes de 60 perguntas com respostas de 
múltipla escolha e cinco por escrito. Se você ou seu filho tiver alguma dúvida entre em contato com qualquer 
pessoa do departamento de ciências. 
   
Departamento de Estudos Sociais, Ms. Ann Tucci, Chefe do Departamento  tuccia@danbury.k12.ct.us 
Nossos professores de estudos sociais estão dedicados a ajudar os alunos a se tornarem pensadores 
históricos. Eles estão apoiando alunos de todas as séries para que trabalhem com fontes primárias e 
secundárias usando o Stanford's Historical Thinking Strategies. Os alunos estão envolvidos em temas verídicos 
em todo o departamento, e mantendo-se atualizados com as notícias. 
 
Nesse segundo semestre, os alunos de Educação Cívica estão aprendendo sobre os princípios fundamentais de 
uma nação, a Constituição e a Declaração de Direitos Civis. Nos cursos de história dos Estados Unidos, os 
estudantes estão mergulhando nos anos 60 e na era do Vietnã, estudando os eventos da Guerra do Vietnã, a 
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contracultura e o movimento contra a guerra. 
 
Os alunos do curso do mundo moderno estão aprendendo sobre a competição mundial durante a era da 
guerra fria, enquando os alunos do curso de estudos do mundo estão estudando o renascimento, que é a era 
do renascimento do grego clássico e da cultura romana. Longe, portanto,  da unidade anterior da Idade Média, 
quando a sociedade europeia teve que reconstruir o que eles sabiam como civilização. Ao contrário dos povos 
da Idade Média, as pessoas do Renascimento questionam o poder da Igreja, sua capacidade intelectual, e até 
mesmo o mundo. Os alunos estão envolvidos em um projeto de pesquisa para aprender como novas 
descobertas feitas durante e após o Renascimento formaram a maneira como vemos o mundo, a ciência, a 
economia e os povos nativos em todo o mundo. 
 
National History Honor Society 
Estamos bastante orgulhosos da contribuição significativa que os alunos da Rho Kappa da Danbury High 
School fazem para a comunidade. Todos os estudantes interessados a se juntar a Rho Kappa devem entrar em 
contato com a Mrs. Betsy Needle na sala D382 ou por e-mail needlb@danbury.k12.ct.us. 
 
Departamento de Línguas Extrangeiras, Ms. Patricia Gonzalez, Chefe do Departamento  
gonzap@danbury.k12.ct.us 
Os alunos do curso de Espanhol Honors 1 aprenderam sobre como funciona o horário escolar em países de 
língua espanhola e como são diferentes dos nossos horários escolares aqui nos Estados Unidos. Eles também 
discutiram as atividades extracurriculares e após a escola. Os alunos fizeram comparações entre como eles 
usam o seu tempo após a escola e como os estudantes em países de língua espanhola o fazem. Eles 
descobriram que não importa onde você vive, passar o tempo com a família e amigos estão no topo da lista de 
importância! 
 
Os alunos de Espanhol 2 aprenderam sobre a arte da negociação em um mercado. Eles assistiram a um vídeo 
de alguém negociando em um mercado ao ar livre na República Dominicana. Antes de assistir, os alunos leram 
um breve artigo em espanhol sobre as regras de negociação e como obter sucesso. No vídeo, o apresentador 
demonstrou estas técnicas. Mais adiante, os alunos aprenderão sobre dois mercados, na Espanha e no 
Equador e por que eles são tão famosos. 
 
No curso de italiano, os alunos aprenderam sobre o festival de inverno comemorado  em toda a Itália - o 
Carnevale. Eles estão aprendendo sobre as tradicionais máscaras italianas através da "La Commedia dell'Arte" 
e já recriaram algumas das máscaras incríveis. As máscaras criadas pelo aluno serão exibidas no D2, e também 
na Biblioteca/Centro de Mídia. 
 
Os alunos de francês I estão terminando a unidade da família, onde aprenderam a descrever as pessoas em 
suas vidas de várias maneiras. Para terminar a unidade, os alunos estarão criando um álbum de fotos da 
família, composto por membros da sua própria família ou imaginária (possíveis membros "imaginários" da 
família incluem celebridades, personagens de ficção, figuras históricas, etc). Para acompanhar as fotos em seu 
"álbum de família", os alunos escreverão uma breve descrição da aparência física e personalidade de cada 
membro da família. Depois eles apresentarão seus álbuns de fotos para a classe. 
 
Falta apenas um mês para nossa viagem à Costa Rica! Todos estão super animados para essa maravilhosa 
aventura. 
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mailto:gonzap@danbury.k12.ct.us


7 
 

                
 
Taxas de Classe 
Os estudantes da Danbury High School são obrigados contribuir com as taxas de classe em todos os anos que 
frequentam a nossa escola. As taxas são US $25 por ano e devem estar em dia para que os alunos possam a 
participar de eventos escolares, como o baile. 
 
Conselheiros da Classe de Senior, Ms. Jaclyn Aaron and Ms. Nicole Gurney 
aaronj@danbury.k12.ct.us  gurnen@danbury.k12.ct.us 
A classe de seniors tem trabalhado duro planejando nosso baile de formatura que será realizado na sexta-
feira, dia 26 de maio. O senior prom será na Sala  Amber das 19:00 às 24:00. Os ingressos estarão à venda de 
15 a 19 de maio na cafeteria durante todos os períodos de almoço. Fique atento que 19 de maio será o último 
dia para a compra de ingressos. Para poder comprar o ingresso para o prom , os alunos precisam ter pago 
todas as suas taxas de classe e todos os outros débitos devem ser pagos. As taxas são $100 ($25 por ano) e 
podem ser pagadas nas salas C537 ou D480 a qualquer momento, ou na mesa de ingressos durante o período 
de venda.  
 
A viagem de seniors será para o Six Flags em Nova Jersey no início de junho. A data será determinada após o 
término dos dias de neve e o quando o calendário de junho estiver concluído. Os ingressos para esta viagem 
estarão à venda nas salas C537 e D480 de 17 a 21 de abril e custarão US $55 cada. Este preço inclui transporte 
de ônibus, o ingresso para o Six Flags New Jersey e um almoço completo. 
 
Todos os seniors que têm conta no Facebook são incentivados a participar da página da nossa turma no 
Facebook. Pesquise por Danbury High School Classe de 2017 (há uma imagem do nosso Hatter) e clique em 
juntar-se. Publicaremos atualizações, detalhes do evento e outras informações nesta página. Se você não é 
senior, não poderá fazer a adesão. 
 
Estamos ansiosos para finalizar os nossos últimos meses para esse grupo de estrelas do Hatters! 
 
 
 
 

   
 
Os testes para os esportes da primavera começarão no sábado, 18 de Março. Para poder participar de uma 
equipe, você deverá ter o seguintes ítens: 

 Um atestado físico válido arquivado com a enfermeira da escola que cubra toda a primavera. 

 Todos os formulários necessários (formulário médico de emergência, formulário de permissão, parada 
cardíaca súbita, conscientização de concussão e formulários de condicionamento fora de temporada) 
devem ser preenchidos on-line através do uso do ID da família.  

mailto:aaronj@danbury.k12.ct.us
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Por favor, encontre o link para o ID da família na página principal do site da Danbury High School. Você 
precisará criar uma conta e seguir as instruções. 
 
Qualquer dúvida, entre em contato com o Diretor de Esportes, Chip Salvestrini, pelo telefone 203-797-4853 ou 
salvec@danbury.k12.ct.us. 
 
PARABÉNS 
As equipes da Danbury High School ganharam 16 campeonatos até agora durante a temporada de esportes de 

inverno. Todas as equipes também terão outras oportunidades em março. Devido aos prazos de publicação 

deste boletim, alguns resultados podem não estar atualizados. 

 

Cheerleading, treinadora Joann Tatarzycki: FCIAC Grand Champion, Quinnipiac Cheer Challenge Grand 

Champion,  Watertown Cheer Fest Champions, State LL Champion, CT Open State Championships em 11 de 

março, New England Regional Championships em 18 de março. 

 

Corrida masculina, treinador Rob Murray: Coach Rob Murray: FCIAC Western Division Champion, FCIAC 

Champion, State LL Champion, State Open Champion, New England Championships no dia 4 de março. 

 

Corrida feminina, treinador Nick Fraticelli: FCIAC Western Division Champion, FCIAC Champion, State LL 

Champion, State Open Runner Up, New England Championships no dia 4 de março. 

 

Wrestling, treinador Ricky Shook: FCIAC Western Division Champion, FCIAC Champion, State LL Champion, 

State Open Champion, New England Champion. 

 

O treinador Rob Murray (Corrida masculina de Cross Country, Corrida de pista) foi nomeado para o Hall da 

Fama da FCIAC e será apresentado em junho. 

 

A treinadora Jackie DiNardo (basquetebol feminino) será honrada como a treinadora de basquete de HS de 

Connecticut do ano de 2017 ano em maio. 

 
 

   
 
As regulamentações estaduais exigem que todos os alunos da 9ª série tenham um exame físico completo. Se 
se filho/a ainda não o fez, por favor faça, e forneça a enfermeira a documentação da avaliação de saúde do 
seu filho/a. Os alunos são obrigados a ter sua avaliação de saúde arquivadas, para que possam iniciar a 10 ª 
série. Se você tiver dúvidas ou precisar de assistência para encontrar um médico, entre em contato com o 
escritório da enfermaria pelo telefone 203-797-4827. Obrigado por sua cooperação. 

mailto:salvec@danbury.k12.ct.us
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As reuniões de PTO são às 19h e normalmente são realizadas na Biblioteca/Centro de Mídia. Por favor, se 
planeje para participar! 
 

27 de fevereiro - Segurança de mídia social 
O Tenente Danielo da Polícia de Danbury fez uma apresentação 
 
24 de abril - Segurança do Adolescente 
Teremos um orador da Thayer Driver Education e de um agente da polícia de Danbury para discutir as regras e 
as leis de trânsito. O vencedor do sorteio do Driver Education será anunciado. Se tiver interesse em comprar 
um bilhete da rifa por $10, o prêmio doado pela Thayer Driver Education será no valor de $ 595, entre em 
contato dhspto@danbury.k12.ct.us 
 
15 de maio – De Pais para Pais, Orientação para Freshman, apresentado por um membro do Conselho de PTO 
 
Aqui estão os resultados de alguns de nossos esforços de arrecadação de fundos: 
Amazon Smiles     $16.37 
A + Rewards (Stop & Shop)   $376.89 
Jantar no Outback    $170,00 (estimativa) 
 
O PTO apoiou o pedido do diretor Donovan na compra de camisetas para o programa Heróis dos Hatters. 
Vários alunos e um membro da equipe de funcionários serão selecionados todo mês como Heróis do Hatters. 
Aqueles escolhidos exemplificam qualidades como liderança, bondade, respeito, ética de trabalho,  
solidáriedade, etc. Suas fotos são exibidas no escritório principal durante o mês, e eles receberão uma 
camiseta . Abaixo está a imagem da camiseta elaborada pelo próprio Dr. Obre. 
 

 
O site do PTO está vinculado ao website da Danbury High School sob a aba "About Us". Atualmente, temos 
duas oportunidades de arrecadação de fundos: Amazon Smiles & A + Stop & Shop Rewards. É fácil! Entre em 
contato conosco se quiser mais informações. Apoie o PTO da DHS através de voluntariado ou da arrecadação 
de fundos, dando suporte à nossa missão para aprimorar e apoiar a educação na DHS. Obrigado. 
 
Email: dhspto@danbury.k12.ct.us 
Facebook: Danbury High School PTO  
Twitter: @dhspto1 
 

file:///C:/Users/norm/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3466/dhspto@danbury.k12.ct.us
file:///C:/Users/norm/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3466/dhspto@danbury.k12.ct.us
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Depois de um outono e um inverno bastante ocupados, o pessoal do anuário já quase terminou o livro deste 
ano. 
 
Como fizemos nos últimos anos, estaremos publicando um pequeno suplemento para registrar os eventos da 
primavera na escola. Prepare-se para uma linda apresentação neste ano, o senior prom e todos os esportes 
que oferecemos na escola. Incentive seu filho a se envolver no anuário do próximo ano, ouvindo os anúncios 
para registro no próximo ano. Vamos fazer alguns anúncios  importantes antes do final deste ano. 
 
Se o seu filho é um junior e planeja se formar no próximo ano, é hora de começar a pensar nas fotos de 
seniors. Teremos uma breve reunião em abril explicando os critérios e o processo para que seu filho tire a foto 
sem nenhum custo. O estúdio de fotografia requer um pequeno depósito para garantir que as provas não 
sejam usadas de forma inadequada, mas não há nenhum custo para qualquer aluno participar do anuário. Os 
seniors são obrigados a tirar a fotografia com o nosso estúdio, mesmo se eles que não estejam comprando um 
anuário. 
 
Veja que na parte de trás do livro há um espaço para um anúncio pessoal caso você queira felicitar o aluno 
pela graduação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL 

21/3 Saída Antecipada (Desenv. Profissional Professores) 13:00  

30/3 A Produção da DHS apresenta “Once On This Island” 19:00 Auditório 

31/3 A Produção da DHS apresenta “Once On This Island” 19:30 Auditório 

1/4 A Produção da DHS apresenta “Once On This Island” 19:30 Auditório 

3/4 Junior College Night 18:30-20:00 Auditório 
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4/4 Saída Antecipada (Desenv. Profissional Professores) 13:00  

5/4 SAT 11ª série  Ginásio 

6/4 CAPT 10ª série  Aula de Ciências 

7/4 Unified Prom 18-22:00 Cafeteria 

8/4 ACT   

10-14/4 Escola Fechada Recesso de Primavera   

18/4 Saída Antecipada (Desenv. Profissional Professores) 13:00  

20/4 Q3 Relatório de Notas disponíveis no Power School   

21/4 Noite Latina 19-21:30 Cafeteria 

21/4 Noite de Premiação de ESL 18:00 Auditório 

28/4 Junior Prom 19:00-24:00 Crowne Plaza 

2/5 Saída Antecipada (Desenv. Profissional Professores) 13:00  

12/5 Saída Antecipada (Desenv. Profissional Professores) 11:30  

16/5 Saída Antecipada (Desenv. Profissional Professores) 13:00  

 


