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Bom dia, famílias GNBVT, 

  
Agradecemos a sua ajuda na educação de seus filhos durante este período verdadeiramente sem precedentes em 

nossas vidas. As informações incluídas abaixo destacam as etapas específicas que o GNBVT executará a 

partir da próxima 

 Segunda-feira, 6 de abril de 2020, para promover a educação do seu filho. Como lembrete, também estamos 

nos preparando para emitir boletins do trimestre 2 ainda na próxima semana. 
  

Em primeiro lugar, a segurança e o bem-estar de nossos alunos, suas famílias e funcionários são da maior 

importância para todos nós. Além de oferecer serviços para apoiar o bem-estar social emocional de todos, o 

Departamento de Educação Elementar e Secundária encarregou todos os distritos de desenvolver um plano de 

aprendizado remoto que permitirá que o ano escolar continue. A carta anexa do Comissário Riley e do 

Departamento de Ensino Fundamental e Médio foi enviada no final da semana passada a todas as escolas 

públicas do ensino fundamental e médio. A escola será fechada até pelo menos 4 de maio de 2020. 
  

Moving Forward durante o fechamento da escola - Começando segunda - feira, 6 de abrilth 

Começando 6abril,depróxima segunda-feira, os alunos serão atribuídos cursos e receberá crédito para 

coursecompletion que se tornará parte de seu grau trimestre3. Embora a educação continue, estamos 

extremamente conscientes de que essa pode não ser a maior prioridade para muitas pessoas neste momento sem 

precedentes em todas as nossas vidas. Nesse sentido, na tentativa de continuar o acesso e o progresso 

educacional no terceiro trimestre, os professores são solicitados a construir uma tarefa por semana a partir de 

segunda-feira, 6 de abril. Essa tarefa não deve mais ser com mais de uma hora de duração e se 

concentrará em aprofundar um tópico ensinado anteriormente - e não introduzir um novo tópico de 

aprendizado. Por exemplo, essa oportunidade garantirá que os alunos dominem os tópicos já ensinados 

anteriormente a eles, em vez de esperar que “ensinem” a si mesmos algo novo. Isso ajudará a garantir que os 

alunos mantenham as habilidades anteriormente ensinadas e as preparem para um eventual retorno à escola. A 

única exceção a isso será nos novos cursos que os alunos pretendiam iniciar no início do trimestre 3. Esses 

professores se concentrarão nas lições introdutórias para todos os alunos ao iniciarmos esse processo. 
 

Para garantir a estrutura que irá permitir que todos os alunos ganham crédito total para cada tarefa, começando 

na segunda, 6abril,deos alunos irão aderir ao seguinte cronograma para completar suas tarefas diárias. Essas 

atribuições serão pontuadas sob uma estrutura de pontuação que será lançada ainda esta semana por crédito / não 

crédito. 
  

Remoto Programação da escola Aprendizagem - Começando segunda-feira, 6 de abrilth 

Todas as atribuições serão publicadas a cada segunda-feira. No entanto, sabemos que os alunos precisam de 

estrutura para aprender a fim de obter sucesso. De acordo com a abordagem recomendada pelo Comissário, 

espera-se que os alunos participem de um aprendizado significativo e produtivo por aproximadamente 

http://www.gnbvt.edu/


metade de um dia escolar. Portanto, os alunos seguirão a programação abaixo para concluir as tarefas 

dadas por seus professores. Os professores serão flexíveis para ajudar os alunos durante o dia designado para 

seus cursos e também nos dias seguintes para permitir que os alunos concluam com êxito cada tarefa e obtenham 

crédito total. A programação abaixo, por série, informa aos alunos em quais aulas eles devem trabalhar 

para cada dia escolar. 

  

Segunda-feira 
  

Grade Classes Classes 

9º ano Estudantes Inglês Trimestre 3 Curso 

10ª estudantes de grau de matemática classes deEstratégias(20 min / cada) 

11ª série Estudantes Ciência Estudos Sociais 

12º ano Estudantes Loja Loja 

  

terça 
  

Grade Classes Classes 

9º ano Estudantes Loja Loja 

10º Grau Estudantes Inglês Trimestre 3 Curso de 

11º grau estudantes de matemática relacionada 

12º ano os estudantes de ciências trimestre Curso 3 

  

Quarta-feira 
  

Grade Classes Classes 

9º ano Estudantes Ciência Estudos Sociais 

10º Grau Estudantes Loja Loja 



11º Grau Estudantes Inglês Relacionados 

12º ano Estudantes Matemática Estudos Sociais/ / Relacionados VHS 

 

quinta-feira 
  

Grade Classes Classes 

9º ano Estudantes de matemática aulas Estratégias(20 min / cada) 

10ª série Estudantes Ciência Estudos Sociais 

11º Grau Estudantes Loja Loja 

12º ano Estudantes Inglês Relacionados 

  
Sexta-feira 

Os alunos podem trabalhar em tarefas publicadas para qualquer uma de suas aulas. Os alunos podem melhorar suas tarefas 

a partir da semana usando o feedback fornecido pelos professores. Isso dará a todos os alunos a chance de revisar / concluir 

as tarefas e fornecer a oportunidade para os estudantes ganharem crédito total. 
  

Novas atribuições serão publicadas na segunda-feira (13abril)depara a semana de 13abrilde a 17abrilde às 7:30 am. Os 

melhores votos de sucesso para todos e lembre-se de estar seguro, siga as orientações e recomendações de distanciamento 

social e entre em contato conosco com todas as perguntas. 

  
Atenciosamente, 

 

 
 

Michael P. Watson Robert J. Watt 

Academic Principal CVTE Principal 
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