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Terça-Feria, 14 de Abril de 2020  

Escola Públicas de Martha’s Vineyard: 
Atualizações das Férias de Abril e Programa de 

Almoços Escolares 
As Escolas Públicas de Martha’s Vineyard estão a trabalhar para se adaptar às condições de 
Ficar-em-Casa do COVID-19. Elas fizeram umas mudanças para se adaptar as necessidades da 
Comunidade da Ilha nesse momento. 

Férias de Abril: 
O Comitê de todas as Escolas da Ilha votou no cancelamento das Férias de Abril este ano para as 
Escolas Públicas de Martha’s Vineyard. Segunda-Feira, 20 de Abril de 2020, é um feriado do 
estado (Patriots’ Day) e por isso não haverá escola nesse dia. Contudo, a aprendizagem remota 
continuará no resto da semana. 

Programa de Almoços Escolares: 
Por favor reveja a informação e links abaixo para cada uma das escolas para informações 
específicas em como as escolas continuam a providenciar refeições para os seus estudantes.  

• Escola de Edgartown: A partir desta semana, um saco com mercearias estará disponível 
para você pegar na Escola de Edgartown só duas vezes por semana às Segundas e 
Quintas- Feiras das 12:00 à 1:00 PM. 

• Pedido antecipado de mercearias, o qual qual poderá ser feito a partir das 12:00 
PM do dia anterior e o link estará online até às 9:00 AM do mesmo dia que você 
for pegar. 

• Dirija para a entrada principal para pegar o seu saco de comida. Um funcionário 
irá pôr o saco ao lado do seu carro para você pegar. 

• Se você não pode ir à Escola de Edgartown, você pode ir a outra escola da ilha. 
• Website da Escola e Anúncios: https://www.edgartownschool.org 

• Martha’s Vineyard Regional High School: A partir desta semana, eles estarão 
providenciando café da manhã e almoço dois dias por semana, às Segundas e Quintas-
Feiras. Às Segundas-Feiras cada saco terá três cafés da manhã e 3 almoços para um 
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estudante. Às Quintas-Feiras cada saco terá dois cafés da manhã e dois almoços para um 
estudante. 

• Pedido antecipado de refeições através do link no website da escola. 
• Você pode pegar das 12:00 - 1:00 PM. 
• Se você precisar de ajuda ou entrega, por favor mande um email para 

sdingledy@mvyps.org. 
• Website da escola: https://www.mvrhs.org 
• Anúncios: https://www.mvrhs.org/april-break-and-school-lunch/ 

• Escola de Oak Bluffs: A partir desta semana, eles irão providenciar a todas as crianças 
um programa de café da manhã e almoço estilo “Grab & Go” duas vezes por semana, às  
Segundas e Quintas-Feiras. O Grab & Go inclui café da manhã, almoço e lanche para 3 
dias. 

• Preencha e envie o formulário de encomenda até às 9:30 AM do dia que fôr 
pegar. Você poderá pegar as refeições mesmo se não puder encomendar, eles estão 
a planear para essa situação. 

• Você pode pegar as refeições às Segundas e Quintas-Feiras na Escola de Oak 
Bluffs entre as 12:00 e a 1:00 PM. Por favor dirija para a parte de trás do edifício 
perto da quadra de ténis e siga os sinais. Haverá mesas grandes e funcionários para 
o ajudar. Por favor chegue perto das mesas, mas não saia do seu veículo. 

• Se você souber de alguém que não pode pegar a comida mas que gostaria de ter 
café da manhã e almoço escolares para as suas crianças, por favor mande um 
email para a Dr. Megan Farrell no mfarrell@mvyps.org. 

• Website da Escola: http://www.oakbluffsschool.com 
• Menu: http://www.oakbluffsschool.com/lunch-menu.html 
• Formulário de encomenda: https://forms.gle/Ht1BQtpssptjSeWcA 

• Escola de Tisbury: A partir desta semana, um saco de mercearias estará disponível para 
você pegar na Escola de Tisbury às Segundas e Quintas-Feiras entre as 12:00 PM e 1:00 
PM. 

• Para encomendar o seu saco de mercearias às Segundas e Quintas-Feiras por favor 
mande uma mensagem antes das 10:00 AM para 508-560-2673. Ponha na 
mensagem o primeiro e ultimo nome da sua criança. 

• O Processo para você pegar é o mesmo. Dirija na frente da escola. Um funcionário 
irá trazer-lhe a comida ao seu carro. Por favor não saia do seu veículo. 

• Website da Escola: http://www.tisbury.mvyps.org 
• Escola de West Tisbury: A partir desta semana, eles irão providenciar cafés da manhã e 

almoços escolares estilo Grab & Go todos os dias — disponível para todas as crianças de 
18 anos ou menos. 

• Preencha e envie o formulário para fazer a sua escolha até às 9:30 AM do dia que 
você vai pegar. Incentivamos você a encomendar com antecedência para o período 
de duas semanas. Você pode pegar as refeições mesmo que não tenha 
encomendado, eles irão fazer refeições extras. 

• Você pode pegar as refeições encomendadas na Escola de West Tisbury todos os 
dias entre as 11:00 AM e as 1:00 PM. Ao entrar no estacionamento, por favor ligue 
508-696-7738 para os avisar que você está no estacionamento. Chegue-se para a 
frente da escola e um funcionário irá trazer-lhe a sua encomenda. Por favor não 
saia do seu veículo. 

• Website da Escola: https://www.wtisburyschool.org 
• Anúncios e Formulário de Encomenda: https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSeSlDNq0xj-eGxGkQlGuyGR_fwrIPvbgBQ4qpe26mPv7ZDcXw/
viewform
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