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PERSPECTIVA DO DIRECTORPERSPECTIVA DO DIRECTOR

Kristen Lima
Director da Escola Secundária

Ao entrarmos nas férias, quero expressar o meu
apreço a todos os interessados por fazerem parte
da nossa comunidade. Este foi um ano
excepcionalmente desafiante, mas em vez de
desistir da luta, os nossos alunos voltaram ao
trabalho e os nossos professores enfrentaram as
mudanças com criatividade e coragem. Obrigado
por ajudar a tornar isto possível. Quando
trabalhamos em conjunto, a comunidade Colegial
Argosy pode conseguir tudo aquilo a que nos
propomos. Obrigado pelo vosso apoio e empenho

https://argosycollegiate.org/
https://argosycollegiate.org/apply/#apply
https://argosycollegiate.org/


na nossa missão de criar uma cultura de
excelência. Tenha uma maravilhosa época festiva e
um Ano Novo feliz e saudável!

ALEGRIA NO COLEGIADO ARGOSY

Celebrando os nossos Estudantes-Atletas de Outono!

Futebol para rapazes do ensino médio Futebol de raparigas do ensino médio

Voleibol feminino de Escola Secundária Futebol de meninas de Escola Secundária 

Futebol para Rapazes do Escola Secundária 



A primeira caminhada anual do Colegiado Argosy!

O Colegiado Argosy
conseguiu angariar mais de
$500+ em vendas de tutu,
vendas de bolos e doações.

Estamos gratos pelos nossos
estudiosos e famílias que

participaram.

Isto é o que parece 100% de participação...Isto é o que parece 100% de participação...

Estudantes do ensino
secundário em Álgebra 2 a
completar um trabalho de

puzzle.

Estudante, desenho
detalhado da fotossíntese de

Trinity K.

Estudantes do grau 7 com
100% de participação na aula

de Matemática.

Estudante envolvido em
trabalho independente com

apoio de professores.

Discussão de livros a
acontecer na aula ELA da

Sra. Lossio e da Sra. Hack.

Estudante do ensino
secundário, Kendra D. 100%
empenhada em trabalhos de

matemática.



Estudante do ensino
secundário, Gio S. a criar
moléculas de Glucose em

Biologia.

Estudantes do ensino médio
com 100% de empenho!

Uma óptima maneira de
aprender é com os seus

pares. Os nossos alunos aqui
estão a preparar-se para um
próximo teste, interrogando-

se uns aos outros.

Colégio. Carreira. Vida e ESPÍRITO ESCOLAR!Colégio. Carreira. Vida e ESPÍRITO ESCOLAR!

Parabens aos futuros
enfermeiros e assistentes

médicos do Colegiado
Argosy! Alunos do ensino médio que

nos levam de volta no tempo
em dias de décadas

Estudantes do 12º ano
exibindo as suas camisolas

desportivas preferidas.

Onde se vê depois de Argosy?Onde se vê depois de Argosy?

Estudantes do 12º ano numa
visita universitária à

Universidade Estadual de
Bridgewater em
Massachusetts.



ESPAÇO DEANESPAÇO DEAN

Estudantes da Semana da Equipa de Reitores de NOVEMBROEstudantes da Semana da Equipa de Reitores de NOVEMBRO

VENCEDORES DO ENSINO MÉDIO:VENCEDORES DO ENSINO MÉDIO:

Semana de 11/1-11/5:

6th - Ana E. M.

7th - Carlos S.

8th - Evan R.

Semana de 11/8-11/12:

6th - Samrie M.

7th - Savannah G.

8th - Arianna T.

Semana de 11/15-11/19:

6th - Hannah P.

7th - Savannah L. 

8th - Michael M. S.

Semana de 11/22-11/26: 

6th - Gabriel A.

7th - Jaslene S.

8th - Ian A.

Semana de 11/29-12/03: 

6th - Alexander C.

7th - Christopher R.

8th - Nicole d.O

VENCEDORES DO ENSINO SECUNDÁRIO:

9th - Jonathan R.

10th - Jaiden V.

11th - Morgan H. 

12th - Rowan T.

9th - Casey S.

10th - Rome W.

11th - Victoria R.

12th - Carmen D.

9th - Russel S.

10th - Kiera R.

11th - Timothy M.

12th - Erica G. 

Não há vencedores para a semana de
11/22-11/26

INSERT WINNERS HERE

Vencedores do valor DREAM!Vencedores do valor DREAM!

Para o mês de NOVEMBRO NOVEMBRO, concentrámo-nos no nosso primeiro valor DREAM, RespeitoRespeito!
Os alunos abaixo tiveram os pontos de maior mérito na categoria Respeito na Escola Viva
e ganharão um cartão de oferta. PARABÉNS A ESTES ESTUDANTES:



 

6th- Trevor P.
7th- Schuyler D.
8th- Arianna T.
9th- Aydin D.
10th- Rome W.
11th- Kyle H.
12th- Mackenzie L.
 
Para o mês de DezembroDezembro, vamos concentrar-nos na EXCELÊNCIA!EXCELÊNCIA! Um estudante que
ganhar mais méritos na categoria EXCELÊNCIAEXCELÊNCIA de cada nível de nota ganhará um cartão
de oferta de $25! 

ESPAÇO PARA CONSELHEIROS DE AJUSTAMENTO ESCOLARESPAÇO PARA CONSELHEIROS DE AJUSTAMENTO ESCOLAR

Precisa de algumas ideias sobre o que fazer para ultrapassar as ferias? OsPrecisa de algumas ideias sobre o que fazer para ultrapassar as ferias? Os
Conselheiros de Ajustamento Escolar combinaram uma lista de actividades queConselheiros de Ajustamento Escolar combinaram uma lista de actividades que

pode fazer para se manter em contacto com os amigos e permanecer ligadopode fazer para se manter em contacto com os amigos e permanecer ligado
durante as pausas de Inverno.durante as pausas de Inverno.

Organize um Encontro Google!
Noites de Cinema
Ler um livro ou ouvir um livro
Diário/Escrita
Fazer um puzzle
Assar ou cozinhar (com permissão)
Fazer caminhada/caminhada de
Inverno
Exercício/jogo desportivo (ou seja,
basquetebol)
Completar uma embarcação de dor
por número ou livro de recortes

Quer ser incluído nas nossas redesQuer ser incluído nas nossas redes
sociais durante as férias? Não sesociais durante as férias? Não se

esqueça de nos enviar as suas fotosesqueça de nos enviar as suas fotos
fazendo qualquer uma das coisas acimafazendo qualquer uma das coisas acima

referidas no referidas no InstagramInstagram em em
argosycollegiate_argosycollegiate_

Jogar um jogo: 
Among Us
Pictionary
Sporcle

Salas de Fuga
Hogwarts
Harry Potter
Nintendo Switch

Vaia em uma aventura:
Excursão Disney World
Ir para o Seattle Aquarium
Ir para o San Diego Zoo
Boston's Children Museum
Smithsonian Natural History

PRÓXIMOS EVENTOS

Escola Secundária 

https://skribbl.io/
https://www.sporcle.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctP2ja6iHmBHjBpcWjETafHrLTLssMACiuj1isw2nZoPW4zg/viewform
https://www.wowtravelagency.com/vft-disneyworld
https://youtu.be/mY8__n13tKM
https://kids.sandiegozoo.org/videos
https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


Dança de Regresso

Quando: Sábado, 11 de Dezembro de 2021
Hora: 18:00h-9:00h 
Onde: Ginásio Argosy Collegiate High School
Custo: $15.00

Portas abertas às 17:45h Jantar às 18:15h

Aberto apenas a estudantes do ensino
secundário de Argosy. Sem convidados externos.

CLIQUE AQUI PARA SOLICITAR UMA CANÇÃO

CLIQUE AQUI PARA VER AS
POLÍTICAS/EXPECTATIVAS DE DANÇA DE

REGRESSO A CASA

Queremos ver as vossas
feias camisolas de férias.

Queremos ver as vossas feias camisolas de férias.

Quem: Todos os Estudiosos
O quê: Veste a tua camisola feia de férias para a escola
Quando: Sexta-feira, 17 de Dezembro de 2021
Custo: Pague $1,00 para participar

Lembre-se, este não é um dia livre para se vestir
de graça. Se não quiser participar, por favor,
planeie vir à escola com o uniforme completo.

Varsity Calendário de
basquetebol para raparigas e
rapazes

Venha mostrar aos nossos alunos-atletas o seu apoio,
assistindo a um dos seus jogos.

Varsity Raparigas
12/10 Codman Academy at 4:00pm @ Argosy
12/16 at South Shore Charter at 3:30pm
1/4 Boston Collegiate at 4:00pm @ Argosy

Varsity Rapazes
12/10 Codman Academy at 5:30pm @ Argosy
12/16 at South Shore Charter at 3:30pm
1/4 Boston Collegiate at 5:30pm @ Argosy

#GoGators

NOVO! Clube da Escola Média: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1CfAva29xcKCe387mBpboUuDIcuXQOrP3SkdIbTPCIzKOhA/viewform?usp=sf_link
https://files.constantcontact.com/d4f2bcbc801/674722d6-2bdf-4150-ab4c-7c3aa60871fc.pdf


Meninas em fuga

Girls on the Run é um clube nacional para meninas do
ensino médio desenvolverem a sua identidade enquanto
aprendem também a correr.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

Encontre mais informações sobre o programa e
assistência financeira clicando no link de inscrição
acima.

O clube reunir-se-á todas as terças e quintas-feiras, das
15:45 às 17:15, a partir de 15 de Março. 

LIVRO DE RECEITAS DA FAMÍLIA ARGOSY COLEGIALLIVRO DE RECEITAS DA FAMÍLIA ARGOSY COLEGIAL

Atenção Famílias Argosy! 

Estamos no processo de criação do primeiro livro de
culinária da família Argosy Collegiate e precisamos
da vossa ajuda! Tem uma receita que você e a sua

família adoram em absoluto? Têm uma receita que é
importante para a sua família? Que tal uma receita

para aqueles dias de trabalho ocupados que é rápida,
fácil, e deliciosa? Queremos mostrá-los a todos! 

Por favor, submeta receitas até 31 de Janeiro de 2022!

CLIQUE AQUI PARA SUBMETER
A(S) SUA(S) RECEITA(S)

AVISOS IMPORTANTESAVISOS IMPORTANTES

Inscreva-se para receber mensagens de texto para que não perca anúncios
importantes e sensíveis ao tempo relativos ao encerramento e cancelamento de
escolas. Para receber mensagens de texto. Texto "Y" ou "Yes" para 675-87Texto "Y" ou "Yes" para 675-87

Argosy Collegiate Charter

https://www.gotrri.org/program-registration
https://forms.gle/jhcv8JhVj8EZoQjDA


  

School

Middle School
263 Hamlet St

Fall River, MA 02724
508-567-4725

High School
240 Dover Street

Fall River, MA 02721
774-955-5857

Support Us

Argosy Collegiate Charter School | 263 Hamlet St, Fall River, MA 02724

Unsubscribe mhall@argosycollegiate.org

Update Profile |About Constant Contact

Sent byfamilyengagement@argosycollegiate.orgin collaboration
with

Try email marketing for free today!

https://www.facebook.com/Argosy-Collegiate-Charter-School-1802955603251873/
https://www.instagram.com/argosycollegiatecharterschool/
https://argosycollegiate.org/donate/
http://www.constantcontact.com/legal/about-constant-contact
mailto:familyengagement@argosycollegiate.org
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&nav=8bc30275-0f15-4f7f-ad7c-5ea0bdcb5148
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&nav=8bc30275-0f15-4f7f-ad7c-5ea0bdcb5148
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