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Clube de Depois do Prom 
Jenn Gaspar      Heidi Walsh 
Ext. 244       Ext. 764 
Sala G141      Sala J104 
 
Os alunos no Clube Depois de Prom ajudam a organizar o Depois de Prom deste 
ano. O Depois de Prom é um evento que ocorre após o baile que fornece uma 
celebração segura e saudável sem substância  para todos os graduandos e seus 
convidados. Alunos ajudam com decorações, criar anúncios e com eventos de 
angariação de fundos, tais como o Torneio de  Golf  APCST, Dodgeball, Torneio 
de Corn Hole e Sr. Voc-Tech. 

Dias de reunião:  terça-feira sim, terça-feira não 

Clube de Anime 
Daleann Awalt                 
Ext. 741                 
Sala K301                 
 
O Clube de Anime foi criado com o objectivo de juntar todas a pessoas na escola 
que gostam de anime. Conhecer novos amigos, assistir o anime e fazer atividades 
são algumas das coisas que você pode esperar a fazer. Todos são bem-vindos para 
se juntar a qualquer momento estejam disponíveis. 

Dias de reunião:  quintas-feiras das 14:30 até 15:45  

Por favor note que as informações listadas neste guia está sujeita a al-
terações. Versões portuguesas e espanholas deste guia estão disponíveis 

sob pedido no Departamento de Orientação. 
 

Greater New Bedford Voc-Tech High School está assegura a igualdade de 
oportunidades educacionais para todos os alunos. A escola não discrimina 

com base em raça, cor, nacionalidade, sexo, deficiência, religião, orien-
tação sexual, identidade de gênero, idade ou desabrigo em seus programas 

de educação e actividades, incluindo a admissão ou o emprego em tais 
programas ou actividades. 



 

Equipe de Serviços Criativos  
Thai Panayakul        
Ext. 166              
Sala C203        
     
Equipe de Serviços Criativos é uma agência de anuncios/projectos gerido por 
alunos que proporciona-lhes experiências valiosas do mundo real e melhora a  
visão de negócios, oferecendo um serviço exclusivo para a escola e a nossa co-
munidade local.  Os alunoss desenvolvem habilidades na resolução de problemas, 
a escrita, pesquisa, desenho gráfico, promoções diretos, planejamento de mídia e 
gerenciamento de campanhas. As atividades desenvolve ainda mais as habilidades 
e aumenta as respectivas carteiras, dando aos alunos uma vantagem competitiva à 
quando entram na força de trabalho com oportunidades profissionais de net-
working. O ambiente é mais parecido com o mundo profissional e menos como 
o mundo acadêmico. Os alunos trabalham em estreita colaboração com clientes e 
tomem posse do seu trabalho, em vez de fazê-lo para uma nota. 
 
Dias de reunião:  reunião creativa todas quartas-feiras 14:45-16:00.  De 
   segunda a quinta 14:45-16:00 é tempo de trabalhar no 
   estúdio para que os alunos com horários conflitantes po
   derem beneficiar desta experiência inestimável. 

Clube de Boliche                                                                                          
Evelyn Bouley      Lucia Garcia               

Ext. 770       Ext. 261                
Sala J203      Main Office 

O Club de Boliche se reúne a cada terça-feira em Outono, de Setembro a No-
vembro, às 15:00 na Wonderbowl. Três jogos e sapatos são incluídos para a 
quantidade de US $ 7,00 por semana. Um autocarro estará disponível a 2:30 para 
os alunos terem transporte ao Wonderbowl com um Passe de Autocarro do 
Clube. Os pais são obrigados a buscar o seu filho/a no Wonderbowl quando 
concluír os três jogos. São todos bem-vindos!   

Dias de reunião:  terças-feiras de 15:00 a 16:30 no Wonderbowl 

Serviços Comunitários (Bears Building Community) 
Meghan Lacasse      Erin Wallace 
Ext. 139      Ext. 102 
Sala B235      Sala B210 
 
Serviços Comunitários é um grupo que se reúne para discutir ideias de projectos 
de serviço à comunidade. O grupo também coordena uma campanha de alimen-
tos anual para apoiar uma despensa local durante as férias. 

Dias de reunião:  reunimos uma vez por mês (ou mais durante os  
   tempos de projeto) 



 

Clube Ambiental/Sustentabilidade  
 
Lawrence Carlesi     Christopher Pires 
Ext. 236      Ext. 236 
Sala E157      Sala E157 
 
Clube Ambiental/Sustentabilidade foi projetado para construir e fortalecer as 
relações entre alunos, funcionários e meio ambiente. Alunos irão construir a auto
-confiança e auto-estima, trabalhando em grupos pequenos para aprender sobre 
si mesmos, uns aos outros, e para o ambiente. Reciprocamente, irão desenvolver 
uma apreciação mais forte para trabalho em equipe e do mundo em torno deles. 
Alunos também terão a oportunidade de trabalhar hands-on com projetos e pro-
gramas desenvolvidos no clube. 

Dias de reunião:  o primeiro e terceiro segunda-feira de cada mês 

 

Clube de Engenharia e Robótica  
Anthony Cabral        
Ext. 234        
Sala G106        
     
Clube de Engenharia e Robótica é um clube onde os alunos serão incentivados a 
trabalhar em projetos STEM. Os projetos podem variar de um simples reparação 
de um aparelho eletrônico até um novo desenho completo ou um robô para uma 
competição de robótica. Projetos irão variar dependendo do indivíduo e do 
grupo, e serão também baseados em financiamento e segurança. Livros do pro-
jeto serão disponibilizados para os alunos a olhar. Clipes de vídeo de com-
petições e projetos de engenharia também serão mostradas. 
 
Dias de reunião:  quintas-feiras 14:30—16:00 

Clube de Consciência Cultural  
Evangeline Le Blanc        
Ext. 121         
Sala B254 
       
Clube de Consciência Cultural incentiva uma coesão empática de raças, grupos 
minoritários e outras culturas por educar a nós mesmos e os outros através da 
celebração da diversidade cultural. 
 
Dias de reunião:  o primeiro e terceiro quarta-feira de cada mês em 
   sala B254 



 

Sociedade de Lei  
Kellie Martin       
Ext. 336    
Sala B329        
             
Somos Tribunal da Juventude voluntários. Nossos membros têm um desejo de 
aprender mais sobre o sistema legal e contribuir para reduzir comportamentos 
delinquentes na sua comunidade. Nossos voluntários trabalham em todos aspec-
tos do programa Tribunal da Juventude como acusação, defesa, oficial de justiça 
e balconista. Membros são elegíveis para horas de serviços comunitários na nossa 
escola, o crédito de estágio e bolsas de estudo. 

Dias de reunião:  terças-feiras durante o ano escolar; também verifica o 
   horário na porta da sala B329 e no site da escola  

Clube Multi-Cultural  
 
Eloisa Gwozdz      Phebe Ditata 
Ext. 345      Ext. 273 
Sala B211      Sala B333 
 
O Clube Multi-Cultural se reúne mensalmente e está aberto a todos alunos nos 
graus 9-12. O objetivo do clube é oferecer atividades que promovem a consciên-
cia cultural através do serviço de comunidade organizada e exposição à diferentes 
grupos étnicos. Membros têm que participar de um mínimo de 3 diferentes ati-
vidades do clube, incluindo captação de recursos. O dinheiro arrecadado será 
utilizado para uma viagem que promove a consciência cultural no fim do ano. 
 
Dias de reunião:  a terceira quarta-feira de cada mês 
 

Aliança dos Gays (GSA)  
Kelly Haggerty      Judy Ripley  
Ext. 285      Ext. 725  
Sala B214      Sala J206 
          
Aliança dos Gays é uma organização de alunos que trabalha para fornecer um 
ambiente seguro e de apoio para lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros jovens 
(LGBT) e seus aliados heterossexuais.  O principal objetivo do nosso grupo é 
aumentar a consciência e fazer nossa comunidade escolar seguro e acolhedora 
para todos os alunos, independentemente da orientação sexual ou identidade de 
gênero. Participamos em campanhas reconhecidas nacionalmente como "Dia do 
Silêncio", "Dia National de Coming Out", "Semana de Nenhum Xingamento", e 
eventos semelhantes organizados localmente. Nós ajudamos nossos membros 
fazer contatos e conectar com recursos locais. 

Dias de reunião:  TBA (para ser anunciado) 



 

Clube de Música   
Scott Parker     
Ext. 133   
Sala B241         
            
O Clube de Música é um ajuntamento informal de músicos aspirantes, e o desen-
volvimento de músicos, cantores e amantes da música. O único pré-requisito 
para fazer parte do clube é que você ama a música. Durante o ano, o clube 
produza dois concertos - das festas e de primavera. Além disso, o clube hospeda 
um mic aberto no Tropical Smoothie Café em Dartmouth. Por favor, consulte o 
Sr. Parker para mais informações. 
 
Dias de reunião:  reúne uma vez ou duas por semana, às segundas- 
   feiras e quintas-feiras em sala B241 

Sociedade de Honra  
Tim McCarthy      Heather Pimental 
Ext. 131      Ext. 132 
Sala B248      Sala B249 
 
A Sociedade de Honra National (NHS) é a organização premier da nação criado 
para reconhecer alunos do ensino médio exepcionais. NHS serve para honrar 
aqueles alunos que demonstraram excelência nas áreas de Bolsas de Estudo, 
Liderança, Serviço e Caráter. Estas características têm sido associados com a fil-
iação na organização desde o seu início em 1921. Hoje, estima-se que mais de um 
milhão de alunos participam nos capítulos ativos do NHS. Capítulos NHS são 
encontrados em todos os 50 estados, o Distrito de Columbia, Porto Rico, muitos 
territórios dos EUA e Canadá. Filiação Capítulo não só reconhece alunos para a 
suas realizações, mas desafia-os a desenvolver ainda mais através da participação 
activa em actividades escolares e serviço à comunidade. Quatro objectivos princi-
pais guiaram capítulos do NHS desde o início: "Para criar entusiasmo para bolsas 
de estudo, para estimular o desejo de prestar serviço, para promover a liderança e 
para desenvolver o caráter do aluno na escola secundária." (Da constituição 
NHS) Estes finalidades também se traduzem em os critérios utilizados para a 
seleção de membros em cada capítulo local. 

Dias de reunião:  aproximadamente uma vez por mês 
 



 

Grupo de Profissões Não-Tradicionais  
Patricia Allen        
Ext. 165     
Sala B326         
            
Profissões Não-Tradicionais é um grupo de apoio e um clube ativo que cria a 
consciência para alunos de carreiras não tradicionais (exemplo alunas nas Canali-
zações e alunos em Desenho de Moda). Se você é um aluno numa carreira não-
tradicional ou um aluno que tem um ou mais alunos não-tradicionais na sua car-
reira, junte com nós e experimente a construção de equipe e habilidades de 
liderança que aprendemos durante o ano escolar. Temos uma política de porta 
aberta e se você está você está enfrentando desafiadora demais na sua carreira 
não-tradicional, ou se há coisas boas acontecendo, então vem numa quinta-feira 
antes ou depois da escola e vamos criar soluções ou compartilhar suas experiên-
cias com os outros 200 e mais alunos não-tradicionais aqui no GNBVT. Não se 
esqueça de escutar os anúncios e junte-se a nós quando viajamos para nossas re-
uniões de liderança e extravagâncias de construção de equipe. 
 
Dias de reunião:  cada quinta-feira antes ou depois da escola, e  
   vários eventos durante o ano escolar 

 Clube de Origami  
Jessica Cziska       
Ext. 172   
Sala B332        
            
Se você pode dobrar uma folha de papel ao meio, então este clube é para você! O 
Clube de Origami explora as muitas coisas em que papel pode ser dobrado, inclu-
indo animais, roupas, flores e objetos utilizáveis. Nenhuma experiência é 
necessária, os iniciantes bem-vindos! O papel é fornecido, basta trazer a sua ati-
tude positiva. Venha ver as coisas incríveis que uma simples folha de papel pode 
fazer. 

Dias de reunião:  cada quinta-feira 15:00 - 15:40 na sala B332 

Clube do Ar Livro  
Ryan Sylvia        
Ext. 202   
Sala B247        
            
O propósito do Clube de Ar Livre será de ampliar o conhecimento e a com-
preensão do mundo natural em que vivem nossos alunos. Em compreender e 
apreciar a natureza, os alunos não somente se divertirem, mas fazem exercício 
físico, aprendem a história das atividades e lugares visitados, tornam-se melhor 
guardiões da comunidade e, portanto, tornam-se cidadãos bem arredondados. Se 
tem interesso, fala com o Sr. Sylvia em Sala B247. 

Dias de reunião:  aproximadamente uma vez por mês e sempre na  
   semana antes de um passeio (escuta para anúncios) 
 



 

Associação de Alunos Contra Decisões Destrutivas (S.A.D.D.)                                                                                                                                                                                                              
Jim Koska        
Ext. 373    
Sala G112        
            
Originalmente, a missão do capítulo de S.A.D.D. foi de ajudar jovens a dizer 
"não" para álcool ao volante. Hoje, a missão tem expandido. Os alunos têm-nos 
dito atitude positiva, bom modelo de comportamento e estratégias ambientais 
podem impedir outras decisões destrutivas e estabelecer um curso mais saudável 
e mais seguro para as suas vidas. E isso é porque o S.A.D.D. tornou-se uma or-
ganização de ativismo, educação aos colegas e prevenção dedicada a impedir 
decisões destrutivas, particularmente o menores bebendo álcool, uso de outras 
drogas, condução arriscada e prejudicada, e violência e suicídio adolescente. 

Dias de reunião:  cada duas semanas nas terças-feiras 

Clube do Desafio da Rachel    
Wadley DaSilva      Sarah Hartley  
Ext. 771      Ext. 130 
Sala J140       Sala B247  
 
Rachel Joy Scott foi morta no tiroteio no Columbine High School em 1999. 
Pouco antes de sua morte, ela escreveu no seu diário: "Eu tenho a teoria que se 
uma pessoa pode fazer um esforço especial para mostrar compaixão, então ele/a 
vai começar uma reação em cadeia do mesmo. Pessoas nunca sabem o quanto 
uma um pouco de bondade pode fazer." Os pais de Rachel emitiram um desafio 
para todos nós: iniciar uma reação em cadeia de bondade. Nosso objetivo será 
estender bondade e compaixão aos alunos, professores e funcionários, na es-
perança de criar um ambiente mais acolhedor, amoroso e e seguro aqui no GNB 
Voc-Tech. Junte-se a nós em fazer um impacto positivo de duração na nossa 
comunidade escolar.  
 
Dias de reunião:  quinta-feira sim, quinta-feira não 14:45 –16:00 

Clube do Discurso Profissional  
Ron Quintin        
Ext. 159    
Sala C104        
            
O objetivo do Clube do Discurso Profissional é que os alunos têm um lugar para 
praticar apresentações profissionais na frente de um conselheiro e seus colegas. 
Muitos alunos de várias carreiras usam este tempo para preparar para eventos de 
liderança, individuais e de equipe, tanto para Profissionais de Negócios da Améri-
ca (BPA) e Habilidades EUA (SkillsUSA). Os alunos irão usar este tempo para 
debater idéias, receber dicas para escrever e praticar seus apresentações um para 
o outro. 
 
Dias de reunião:  cada duas semanas nas quartas-feiras 



 

Clube de Esquiar e Snowboard  
Phebe Ditata      Suzanne Sumner 
Ext. 278      Ext. 732 
Sala B333       Sala J305 
 
O Clube de Esquiar e Snowboard acolhe os alunos que querem esquiar ou fazer 
snowboard. Os membros podem ir nas viagens, aos domingos, para áreas de es-
qui no norte da Nova Inglaterra. Para obter informações adicionais, consulte Sra. 
Ditata ou Sra. Sumner.  
 
Dias de reunião:  Semanais em Sala B330 durante o inverno para  
   discutir as próximas viagens e angariação de fundos 

Programa ‘Spotlight’  
Sarah Blanchette    
Ext. 253      
Sala B257        
            
Programa ‘Spotlight’ é patrocinado pela Universidade de Massachusetts Dart-
mouth que reúne alunos talentosos locais para o campus UMD nas quintas à 
tarde para se envolver numa ampla variedade de atividades designadas a ajudá-los 
desenvolver as habilidades e confiança que eles precisam para o sucesso na fac-
uldade. Alunos irão explorar, debater, perguntar, experimentar e analisar novas 
idéias e conceitos com os seus colegas. Alunos participem em palestras e mini-
cursos ao longo do semestre. 

Dias de reunião:  quintas-feiras durante as semestres de outono e  
   primavera  

Conselho Estudantil 
Kim Fortin  
Ext. 126  
Sala B251        
            
O Conselho Estudantil é uma organização escolar constituído por alunos eleitos 
pelos seus colegas para representá-los. Conselhos Estudantil têm provado a ser 
um meio de recursos para o desenvolvimento de participação dos alunos nas ati-
vidades escolares e de governança. Um conselho estudantil bem sucedido en-
tende e respeita o valor das contribuições dos funcionários e alunos na gestão 
escolar. Cada ano, os alunos elegem uma comissão consultivo de alunos. Este 
comitê se reúne mensalmente com a administração da escola. 
 
Dias de reunião:  a primeira terça-feira do mês 14:30 - 15:00 

 



 

Clube de Teatro Voc-Tech  
 

Marianne Morrissey        
Ext. 424          
Sala do escritório VTTC  
         
O Clube de Teatro Voc-Tech já existe desde o outono de 2000. Estamos agora 
no nosso 14º ano, tendo produzido 27 peças de teatro durante esse tempo. Nos-
so objetivo é para apresentar duas peças de teatro na escala de Broadway durante 
cada ano escolar. No outono a produção é geralmente uma drama clássico, co-
média ou mistério, e na primavera normalmente apresentamos um musical popu-
lar americano ou britânico. O Clube de Teatro Voc-Tech é diferente de outros 
"clubes" na escola em que não realizam reuniões semanais ou mensais, mas nós 
somos muito ativo durante o período de ensaios e noites da apresentação. Se 
você estiver interessado em Produção Técnica ou atuando no palco, não é 
necessário ter experiência. Diretores profissionais estão lá para instruir e ajudar 
durante o período de ensaios com quaisquer suas necessidades, seja atuando, can-
tando ou dançando. Audições são abertas a todos alunos em todos graus. Escute 
o anúncios e procura cartazes a serem postas na escola, anunciando-se-vindos 
audições e inscrições. Então, se você acha que tem talentos escondidos, um que 
você nunca teve a oportunidade de explorar ou se você tem experiência de teatro, 
considerar se inscrever e fazer parte de uma produção de teatro ao vivo. 
 
 
Dias de reunião:  todas terças, quintas e domingos 

Apoio de um Soldado 
Henry DeGrace      Marcus Waters  
Ext. 187      Ext. 125  
Sala D101A      Sala B250 
                   
O Clube de Apoio de um Soldado é onde você pode escrever uma carta para um 
soldado. Nossa missão é conectar alunos e os militares em conjunto com enviar 
caixas de cuidados, suprimentos e cartas de apoio aos nossos soldados desdobra-
dos num país estrangeiro. Intendemos mostrar aos nossos soldados que são ama-
dos e não esquecidos. Simplesmente escrever uma carta para soldados pode fazê-
los ver que eles ainda estão em nossos pensamentos diariamente. Se você gostaria 
de escrever uma carta, visite o O Clube de Apoio de um Soldado . 
 
Dias de reunião:  a última quarta-feira do mês, às 15:00 na sala D101A 



 

Clube do Anuário (Yearbook) 
 
Cathy Chace       Ron Quintin 
Ext. 167       Ext. 159 
Sala B328       Sala C104 
 
Alunos no clube anuário reúne uma vez por semana durante todo o ano para 
projetar e criar seu anuário. Séniors são incentivados a participar e selecionar os 
fotos e informações que entram no livro deste ano. Os alunos escolhem uma 
tema e os elementos do projeto para cada ano. Alunos nos graus 9-11 também 
são incentivados a participar e ganhar experiência na concepção e criação de um 
anuário. "Pelos alunos. Para alunos. Para sempre!" 

Dias de reunião:  terças-feiras 14:30 - 16:00 

 Clube de Escritores                                          
Kristy Acevedo                
Ext. 141        
Sala B236        
            
Você é uma novelista, poeta, letrista ou escritor de fanfic secreto? O Clube de 
Escritores reúne duas vezes por mês para incentivar a escrita criativa e fornecer 
realimentação. Alunos podem trazer até 5 páginas de trabalho original para cada 
reunião para a crítica por seus colegas. Eles irão praticar técnicas de escrita, in-
corporando opiniões e fornecendo críticas aos outros. Perguntas? Veja Sra. 
Acevedo em sala B236. 

Dias de reunião:  a primeiro e terceira quarta-feira de cada mês  
   14:45 - 15:45 em sala B236 
 

Por favor note que a informação listada nesta guia está sujeita a al-
terações. Versões portuguesas e espanholas desta guia estão disponíveis 

sob pedido no Departamento de Orientação. 
 

Greater New Bedford Voc-Tech High School é empenhada em assegurar 
a igualdade de oportunidades educacionais para todos os alunos. A escola 

não discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, sexo, deficiência, 
religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade ou falta de mora-
dia em seus programas de educação e actividades, incluindo a admissão 

ou o emprego em tais programas ou actividades. 



 


