ESCOLA SECUNDÁRIA DE STOUGHTON
(High School)
CLUBES & ATIVIDADES ESTUDANTIS
Os anúncios são feitos no início de cada ano escolar, fornecendo informações sobre o início das
atividades estudantis e as datas das reuniões agendadas geral ou Comissão. Artigos também
aparecerão regularmente no jornal on-line do aluno, The Knight, sobre clubes e atividades
escolares.
Clube de arte
O clube de arte é uma atividade após o fim do horário da escola que fornece materiais, instruções
e apoio para aqueles alunos que estão buscando uma saída criativa, além de seu calendário
acadêmico.
Clube de astronomia
O objetivo deste clube é promover, através de suas atividades, interesse e educação em
astronomia e ciências afins do espaço para os seus membros.
Clube do livro
O grupo de discussão do livro é um fórum onde os leitores podem vir juntos e falar sobre livros e
a experiência de leitura. Membros ajudam a escolher os livros que serão lido e discutidos.
Clube de amigos
Uma parceria entre a Stoughton High estudantes e alunos matriculados nas salas de aula de
habilidades de vida no SHS e o O'Donnell Middle School. Estudantes reúnem uma vez por
semana para construir conexões sociais através de projetos de arte, jogos e interação social.
Guarda de cor
A guarda de cor é aberto a qualquer estudante interessado da série 9 até a série 12. A guarda de
cor trabalha com a banda durante a temporada de outono em jogos de futebol em casa e em
competições de banda marcial. Membros da guarda aprendem e executam rotinas marchando,
coreografia bandeira e dança. A guarda participa com a banda em desfiles da cidade.
Clube de programação de ciência da computação
O clube de Ciências da computação foi formado para gerar, avançar e compartilhar os interesses
dos alunos no computador e Ciências da informação e tecnologia. O clube reúne-se semanalmente
e o clube de membros decidem sobre atividades a realizar-se em qualquer determinado ano letivo.
Desafio de construção
Para desenvolver oportunidades que inspiram a comunidade global de alunos a utilizar diversas
abordagens na aplicação a criatividade e as habilidades do século XXI. O programa é um
divertimento,sistema “mãos na massa”(hands-on) de aprendizagem que promove a criatividade
dos alunos, coragem e curiosidade através de desafios acadêmicos em aberto nos campos da
“STEM” (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), belas artes e aprendizagem de serviço.
Os nossos participantes aprendem paciência, persistência, flexibilidade, ética, respeito pelos
outros e suas idéias e o processo de resolução de problemas colaborativo. As equipes podem
mostrar suas soluções em um torneio.
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DECA
O capítulo da Stoughton High desta organização de negócios de estudante nacional proporciona
aos alunos oportunidades para competir no estado e concursos nacionais.
Drama
Duas grandes produções são realizadas a cada ano. Uma produção dramática é realizada no final
do outono e um musical é executado na primavera. As audições são anunciadas através de
Knightline por vários dias antes da data de realização. Todos os trabalhos de equipe de palco
estão também abertos aos estudantes.
Estudiosos de fruição
Estudiosos de fruição é um estudante de clube que se reúne uma vez por semana para avançar e
incentivar os diversos alunos a se esforçar para ser em cursos de Advanced Placement e honras.
Este programa é um programa de tutoria/orientação onde estudantes seniores são emparelhados
com calouros para incentivá-los em sua busca de maiores expectativas acadêmicas.
Jogos & Hobbies Club
Os alunos jogam vídeo e jogos de tabuleiro que membros dos clubes tenham interesse.
JSA (Júnior estadistas da América)
JSA permite uma troca de idéias através de debates de estudante estimulados, pensamentos e
conversações, resolução de problemas e uma variedade de simulações. Ao participar nestas
atividades, cada membro ganha um ponto de vista mais inteligente e informado. JSA fornece
também uma maravilhosa oportunidade de conhecer e fazer amizade com dezenas de outros
estudantes brilhantes, envolvidos, que têm interesses semelhantes. JSA é uma organização
nacional, organizada a nível de capítulo local.
THE KNIGHT
O cavaleiro, jornal on-line do estudante do SHS, reúne-se semanalmente para planejar, escrever e
editar notícias, recursos e editoriais de interesse para a população estudantil. Todos os alunos são
convidados a assistir às reuniões e submeter artigos, Fotos e ilustrações para a publicação.
Equipe de matemática
O objetivo da equipe de matemática é dar a qualquer estudante interessado em matemática a
oportunidade de competir contra os estudantes de outras escolas. Isso ajuda os alunos a tomar
consciência de que existem pessoas em outras comunidades que também estão interessadas em
matemática. Eles também estão competindo contra o tempo e precisa aprender a pensar
rapidamente. Algum trabalho extra é exigido dos alunos na preparação para a competição. Isso
pode ser feito depois da escola e em casa, completando os exames de prática.
Programas musicais: banda de Jazz, Jazz coro e Marching Band
Departamento de música da High School oferece muitas oportunidades para realizar com um
grupo musical desafiador, vocal ou instrumental. Os grupos executam em muitos shows de escola
e também participarem de torneios regionais, estaduais e nacionais. O programa de música tem
sido consistentemente classificado no máximo na Nova Inglaterra nos últimos dez anos. As
audições são necessárias para Jazz Band e coral de Jazz.
Sociedade
Nacional
de
honra
Associação para a sociedade de honra nacional é aberta apenas para juniores e seniores, que têm
mantido uma média B + e quem mostrou qualidades de liderança na escola e na Comunidade.
Sociedade Nacional de honra é uma organização de serviços que arrecada dinheiro para
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instituições de caridade nacionais, voluntários da Comunidade, tutores de alunos em todo o
sistema de escola de Stoughton e concede uma bolsa de estudos para graduação sênior.
Liderança de mesmo nível
Liderança de mesmo nível tem sido ativa em Stoughton desde 1987. Tem uma longa associação
com o Comitê de saúde da Comunidade. Seus principais objetivos são desenvolver habilidades de
liderança e estratégias de evitar a pressão dos pares. Membros hospedam a doação de sangue
anual, participarem de fóruns de pais, funcionários um estande na feira de saúde do Sinai e
assistir a uma série de acontecimentos que envolveram a "Team Harmony." Em geral, liderança
de Peer coordena as atividades, que promovem a harmonia, equidade, diversidade e uma
apreciação de um estilo de vida, livre de drogas. Membros trabalham com uma variedade de
grupos locais e regionais, cujos objetivos são consistentes com a deles. Membros reúnem-se
semanalmente para planejar atividades e discutir questões como eles afetam Stoughton e o
mundo. Qualquer estudante da Stoughton High é elegível para se juntar a qualquer momento
durante todo o ano.
Mediação de pares
Mediação de pares é um processo no qual os estudantes, que estão envolvidos em uma disputa,
encontram com mediadores treinados a ponto de falar sobre maneiras de resolver o problema.
Clube de poesia
Clube de poesia é para alunos que gostam de escrever, ler e estudar a poesia. Este clube está
aberto a todos. As reuniões são informais e geralmente consistem de leitura de poemas e
biografias de um poeta escolhido, explorando diferentes tipos de poesia e compartilhar o trabalho
original.
Clube de reciclagem
O clube de reciclagem é um grupo de estudantes que se preocupam com o meio ambiente.
Qualquer pessoa pode participar. Até agora, o clube de reciclagem organizou um programa para
retornar todas as latas de 5 centavos depósito e reciclar todas as latas de bebida de alumínio nãoreembolsável. Atualmente, os membros estão trabalhando em um programa de reciclagem de
papel.
S.A.D.D.
Objetivo do S.A.D.D. é tornar os alunos conscientes dos riscos envolvidos com o abuso de álcool
e drogas. Membros realizam isto através de uma série de atividades: fazendo anúncios nos
momentos críticos do ano; escrever artigos de jornal; distribuir cartões de mensagem;
fornecimento de fitas vermelhas; pendurando cartazes; criação de quadros de avisos e um
outdoor.
Equipe da Olimpíada de Ciências
A equipe de Olimpíadas de ciência está aberta a alunos de todas as categorias. Competir na
competição regional, uma vez por mês e em março na Olimpíada de Ciências do estado. Os
eventos abrangem uma vasta gama de tópicos e incluem projetos interessantes para ser
construído.
Espectro
Espectro foi formado durante o ano letivo 1997-98, com o apoio da administração da escola
pública de Stoughton e o departamento de educação de Massachusetts. Os objetivos da
organização são para fornecer um ambiente seguro para estudantes gays, lésbicas, bissexuais e
transgender , bem como para estudantes heterosexuais e oferecer oportunidades de educação e
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discussão sobre questões GLBT para todos os membros da comunidade de Stoughton. O grupo
reúne-se regularmente. A maioria das atividades é suportada por concessões do departamento de
educação. O grupo tem participaram de oficinas(workshops) regionais, hospedado oradores
convidados e patrocinado programas e oficinas para alunos interessados e professores.
Passo para a excelência
Este grupo é financiado por “Piecework Partners” e ajuda os alunos a encontrar um lugar no
mundo. Oferecemos apoio e experiências destinadas a alargar os horizontes dos alunos. Podemos
ajudar os alunos a desmontar falsas limitações estabelecidas e agarrar metas anteriormente
inatingíveis. Step Up utiliza "mentores naturais", educadores que são selecionados a partir das
escolas próprias de estudantes. Os mentores, em seguida, criam uma comunidade de
aprendizagem menor que motiva e apoia os alunos. Oferecemos oportunidades individualmente
adaptadas para desenvolver o potencial do aluno ao longo de um período de três anos. No final
desse período de tempo, esperamos estudantes para intensificar as responsabilidades com o
aumento da confiança e caráter, liderança.
Anuário Stotonian”Yearbook”
Membros da equipe Stotonian reúnem-se para planejar, discutir, distribuir formulários, tipo,
trabalhar em folhas de layout, vender espaço publicitário e vender anuários. Contribuintes
escrever, esboçar, desenhar, cortar e colar e estudar os anuários do passado de SHS e de outras
escolas. Experiência de jornalismo, através de trabalho de curso ou trabalho de jornal da escola, é
um “plus”.
Instituto de liderança de Stoughton
O Instituto de liderança Stoughton é um projeto da Comissão da juventude Stoughton para
promover o engajamento cívico. Ele fornece estudantes com a oportunidade de desenvolver
habilidades de liderança fundamental.
Conselho estudantil
Conselho estudantil realiza reuniões à noite, que estão abertos para todo o corpo estudantil.
Quinze membros são eleitos de cada classe, na primavera de cada ano, pelos seus pares. O diretor,
sobre a recomendação do conselheiro do Conselho estudantil, poderá nomear dois alunos de cada
classe que não foi eleito. Dois membros em geral também podem ser nomeados da mesma
maneira. Os membros do Conselho estudantil elegem oficiais do Conselho estudantil após as
eleições gerais. Os novos membros e membros do ano anterior podem votar. Algumas das
atividades que o Conselho estudantil está envolvido com são: desenvolver o calendário de todas
as escolas, executando todas as eleições da escola, coordenando a semana do espírito,
supervisionando o baile de inverno e freqüentando reuniões regionais e estaduais e convenções.
Outras atividades estão incluídas como surgem as necessidades.
Conselho Consultivo do estudante
O Conselho Consultivo do aluno é composto por oficiais do Conselho estudantil. Eleições
na primavera determinam associação do ano seguinte. O papel deste Conselho é representar o
corpo docente em reuniões periódicas com o diretor e o Comitê escolar. Revisão de manual do
aluno, o endereçamento das preocupações e a proposta de novas ideias é alguns exemplos da
importancia do Conselho de liderança do aluno.
Clube de Tóquio
Os alunos participarem de discussões sobre cultura japonesa e estudar filmes de anime japonês.
X-clusiva cavaleiros
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Um estudante passo e dança clube que executa em comícios e competições atléticas.
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