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MHS No t ic ias
EVENTOS
M ay 17-18
Math MCAS test
Examen MCAS de Matemática

Seal o f Bil it er ac y
The following students are graudating this
year with the Seal of Biliteracy award.
Congratulations!

Prova MCAS de Matemática
M ay 19

Los siguientes estudiantes se gradúan este
año con el premio Seal of Biliteracy.
¡Felicidades!

Family & Wellness Fair
Feria familiar & bienestar
Feira da familia & bem estar

Os seguintes alunos estão se formando este
ano com o prêmio Seal of Biliteracy.
Parabéns!

M ay 27
Last day of school for seniors
Último dia de escuela para grado 12
Último dia de escola para grado 12

Adh am Hu ssein
Am an da M ar t in s
An a Silva

Ju n e 5
Graduation ceremony

Dim it r i Bom f im

Ceremonia de graduación

Est eban Gu t ier r ez Ser n a*

Ceremônia de formatura
Ju n e 7-8
Science MCAS Test

Joselyn Cr u z
M ar ia Clar a Pir es

Examen MCAS de ciencia

M ar ian gel Du r an Galvis

Prova MCAS de ciência

M ar y Ladas

Ju n e 21

Secia Ram ir ez Can ah u i

Last day of school
Último dio de esculea
Último dia de escola

* Seal of Biliteracy With Distinction

POEM - el iz avet a s t r el k o va
? ? ????? ????????? ? ??????? ?? ??????,

We see art in freedom from feelings,

? ????? ? ?????????? ??? ???? ??? ??? ,

In night conversations to the sound of silence,

? ????? ???? ????? ? ? ? ??? ? ????? ???,

In the accomplishment of secret and sweet
madness,
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In tender confessions in the light of the moon.
Art in pictures, in flowers and in fields,
In looks, in hugs, in smiles through a dream,
In poetry, in music, in the right words,
In happy hearts that beat in unison.
Art in sunsets and cloudy days
In the courage and courage of a timid soul,
In the twinkling of the constellations, in the endless
seas,
Art in madness! Silence Art!
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Art is everywhere, you just have to look
And boldly surrender to capricious fate,
Speaking frankly, not daring to be shy:
All this art I see
in you .

"Des af io s d e uma g uer r a mo d er na"
SAr ah r ibeir o
Ja dizia sabiamente Benjamim Franklin que ?Nunca houve uma guerra boa nem uma paz ruim? , ao longo de
toda a humanidade, infelizmente, a guerra marcou tristemente a historia. Embora sejamos chamados de seres
racionais, essa validação nem sempre e real quando poder, dinheiro e interesses de um povo mais ?forte?de
sobressaem sobre o mais ?fraco?. O resultado da falta de dialogo e compreensão entre povos e nações é a
guerra. O cenário pos guerra e um cenário trágico e destruidor, podemos observar esses fatos em nossos dias
atuais, na guerra que esta ocorrendo entre a Russia e a Ucrania que traz consigo consequências econômicas e o
declínio de relações politicas mundiais.
A situação econômica da Ucrania ja estava sendo afetada pela inflação,mas com a guerra chegou em uns dos
níveis mais desafiadores na historia desse pais. O impacto economico da guerra se espalha alem das fronteiras
da Ucrania, aumentando os preços globais de energia como combustível a gas atingindo as classes baixas de
varios países. A Russia também como a Ucrania e um grande produtor alimentício, um exemplo e o óleo de
girassol que obteve 60% de aumento, sendo estimulado pela Ucrania e Russia.
O decline da relacao econômica mundial se encontra como um fator negativo da guerra entre a Russia e a
Ucrania. As ações demonstradas pelo presidente da Russia; Vladimir Putin, demonstram que o poder para ele e
mais importante do que a paz. A renda capital da Ucrania diminui e o controle da Ucrania não é forte o bastante
para conter a Russia. Países como a Gran Bretanha, e os Estados Unidos não aceitam a decisão da Russia e com
isso não compram produtos da Russia tentando dar a Ucrania ter uma oportunidade de viver um uma economia
estabilizada. Infelizmente o fim da Guerra é um desejo mundial que esta cada vez mais distante, enquanto
pessoas inocentes perdem suas vidas diariamente.

"l as el l univer s it y" - Jo Ão Ramo s
No dia 29 de maio, nós fomos com a escola para uma excursão na universidade Lasell, uma
renomada faculdade localizada em Newton, MA.
Foi uma oportunidade concedida aos estudantes para conhecer o ambiente de uma universidade,
responder nossas muitas dúvidas sobre como começar a se organizar para o nosso futuro e nos
oferecer uma experiência única. Além disso, tivemos várias palestras educativas de professores
que se disponibilizaram para conversar sobre suas matérias da universidade para
compreendermos melhor o no âmbito educacional sobre algumas escolhas de cursos, assim,
conseguimos juntos, compreender melhor sobre o que podemos escolher para nosso futuro.
É de extrema importância o incentivo da escola em proporcionar aos estudantes é essencial para
despertar o desejo do nosso futuro aprendizado. No final da excursão, cheguei em casa feliz em
ter conhecido a universidade e além disso, de ter adquirido o desejo de entrar em uma. Com
muito esforço e dedicação tudo é possível.
On May 29th, we went with the school for a tour of
Lasell University, a renowned college located in
Newton, MA.
It was an opportunity given to students to get to
know the environment of a university, answer our
many questions about how to start organizing for
our future and offer us a unique experience.
In addition, we had several educational lectures by
professors who made themselves available to talk
about their university subjects to better understand
the educational scope of some course choices, so
we managed to better understand what we can
choose for our future together.
It is extremely important to encourage the school to
provide students with essentials to awaken the
desire for our future learning. At the end of the tour,
I came home happy to have learned about the
university and, moreover, to have acquired the
desire to enter one. With a lot of effort and
dedication anything is possible.

El 29 de mayo, fuimos con la escuela a un viaje por la Universidad Lasell, una universidad en
Newton, MA.
Fue una oportunidad que se le dio a los estudiantes para conocer el entorno de una universidad,
responder a nuestras muchas preguntas sobre cómo empezar a organizarnos para nuestro
futuro y ofrecernos una experiencia única. Además, tuvimos varias conferencias educativas de
profesores que se pusieron a disposición para hablar sobre sus temas universitarios para
comprender mejor el alcance educativo de algunas opciones de cursos, por lo que logramos
comprender mejor lo que podemos elegir para nuestro futuro juntos.
Es sumamente importante incentivar a la escuela a brindar a los alumnos lo esencial para
despertar el deseo de nuestro futuro aprendizaje. Al finalizar el viaje, llegué a casa feliz de haber
conocido la universidad y, además, de haber adquirido el deseo de ingresar a una. Con mucho
esfuerzo y dedicación todo es posible.

"ODE t o my f ar m"
DAVI CUNHA
I miss you since the end of our first date
Tus campos verdes
Your crystalline rivers
Tus grandes rebaños
Tu vasto paisaje
The fresh wind when I ride through the pastures
El atardecer en tu montaña
And the steam above the lake by the morning

The talks with my dad
Watching the nature and the birds

"Cl as e d e
es c ul t ur a"
mar yo r i
Ro d r ig uez yo q ue
La clase de escultura es una aventura para
las personas que buscan tener nuevas
experiencias. La clase es muy agradable
igual que la maestra y compañeros. En
esta clase se trabaja con diferentes
materiales y técnicas que pondrán a
prueba tu creatividad, habilidad y
paciencia. Sin duda es una clase que vale la
pena tener.

The hours waiting during fishing
Can?t wait to see you again

"Cur l y Bo y" el iz avet a
s t r el k o va

The sculpture class is an adventure for
people looking to have new experiences.
The class is very nice as is the teacher and
classmates. In this class you work with
different materials and techniques that will
test your creativity, skill and patience. It's
certainly a class worth having.

Your gaze is deeper than Baikal
Glow symbol somewhere in Siberia
You have amethyst deposits
Or girlish tears, at least
The sun has settled in your hair
Caught on curls in the face
Again I will try to maintain
a dialogue about nothing
Tell me how to live
If your smile alone can destroy the cosmos
When the sun hit your eyes
How to deal with this chemistry, tell me?
But with all your charm - your feelings are colder
than the weather in Russia

mar yo r i r o d r ig uez
yo q ue

"Cl o t hing c l as s " - Bianc a Pint o
Em uma class que você entra como quem não espera nada e
se acaba se apaixonando. Aqui nós aprendemos como
funciona e como usar as máquinas de costuras e incluindo
tudo o que precisa para saber como fazer projetos simples
até intermediários por você mesmo, mas não se preocupa
se quiser se desafiar, temos uma professora excelente que
te ajuda e faz o possível parar que tudo saia perfeito ao seu
jeito! Incluindo nós temos um show de fashion que não
ocorreu nos últimos anos devido ao covid, mas que ocorrem
toda primeira quarta de maio. Todas as nossas peças são
feitas poros estudantes e com muita dedicação forma
expostas no show de fashion que estará em prevê um vídeo
com todos que modelaram suas peças, e esperamos muito
mais próximo ano!
In this class you enter as someone who doesn't expect anything and you end up falling
in love. Here we learn how to use sewing machines and including everything you need
to know to make simple to intermediate projects by yourself. But don't worry if you want
to challenge yourself, we have an excellent teacher who helps you and does everything
possible make sure everything goes perfectly your way! Also, we have a fashion show
that has not taken place in recent years due to covid, but which takes place every first
Wednesday of May. All our pieces are made by students in their first year and with a lot
of dedication. They are shown in the fashion show that will be in a video with everyone
who modeled their pieces, and we hope much more next year!

ARt e

Al var o l o pez c r uz

Kemil l yn mac k o wiak

Wemer s o n s il va

Laur i Navar r o Per ez

Kennet h mo nz ó n mÉr id a

Dar vin j imenez l o pez

