
  

 

Cultura estudantil no RPDC 
 

Na Roxbury Prep, temos orgulho de nossos alunos e de nossa cultura estudantil.Contamos com 

vários eventos ao longo do ano onde alunos, funcionários e famílias podem se reunir para 

comemorar.Depois da escola, nosso Griffin Pride Council estabelece o modelo para o governo 

estudantil da Roxbury Prep e nosso time de basquete masculino ganhou vários campeonatos.O 

Griffin Step and Dance se apresenta por toda Boston e nosso Clube do livro lê e discute 

avidamente.Fazemos parceria com a comunidade e trabalhamos com organizações para 

reforçar nossas ofertas extracurriculares.Todas as atividades extracurriculares acontecem de 

segunda a quinta-feira, com início às 16h e término no máximo às 18h.  

 

Eventos principais 

 Leilão de mérito 

o O Leilão de mérito fornece uma maneira para os alunos “licitarem” seus méritos 

comportamentais conquistados para prêmios.Os alunos podem ganhar itens 

como mochilas Nike, bichos de pelúcia, kits de material escolar e até mesmo um 

passeio para um jogo do Red Sox com um professor!  

 Celebrações da lista de honra 

o A cada trimestre, a RPDC recompensa os alunos que ganharam As e Bs no 

trimestre com uma celebração diferente  

 Bailes escolares 

o Nosso governo estudantil, o Griffin Pride Council, oferece bailes temáticos 

trimestrais.  

 Viagens de campo 

o Os alunos podem participar de viagens de campo incríveis que vão desde andar 

de patins em Chez Vous até ganhar um tour e um livro na livraria de justiça 

social, More Than Words, ou conhecer a tartaruga Myrtle the Turtle no New 

England Aquarium.  

 

Esportes 

A RPDC tem esportes sazonais para nossos alunos permanecerem ativos!  

 Futebol (outono, meninos e meninas) 

 Basquete (inverno, meninos e meninas) 

 Step and Dance (inverno e primavera, misto) 

 Torcida (inverno, misto) 

 Atletismo (primavera, misto) 

 

Extracurriculares 

 Clube de debate  

 Clube do livro 

 Griffin Pride Council: governo estudantil 

 3Point:3Point é uma organização que trabalha para promover o crescimento 

socioemocional por meio da resolução de problemas, basquete e dança.  

 

Eletivas 

A cada primavera, cada professor organiza um bloco eletivo para permitir que os alunos 

aprendam uma nova habilidade, matéria ou liberem seu lado criativo. 


