
  

 19 de março de 2020.  

Prezados alunos e famílias da GNBVT,  

Estamos escrevendo neste momento para fornecer aos alunos e pais uma atualização 
sobre como a Greater New Bedford Voc-Tech planeja continuar os serviços 
educacionais enquanto navegamos em nosso caminho pelo fechamento exigido pelo 
estado devido ao COVID -19.  

Neste momento, Greater New Bedford Voc Tech está se preparando atividades de 
enriquecimento de estudante para todas as classes e planos de ter essas atividades 
pronto para quarta-feira, 25marçodede2020. Algumas atividades provavelmente vai 
estar pronto mais cedo. Essas atividades serão entregues em formato online e são 
projetadas para oferecer oportunidades para os alunos continuarem aprendendo.  

  

No início desta semana, a escola emitiu um documento de perguntas frequentes que é 
atualizado continuamente conforme necessário para garantir que todos tenham acesso 
a informações oportunas e precisas. Esta FAQ pode ser encontrada em nosso site -
 www.gnbvt.edu - e também está disponível no aplicativo GNB. Pedimos que você 
visite regularmente este documento para obter respostas para suas dúvidas.  

Notas do segundo trimestre - Enquanto as notas do segundo trimestre foram 
encerradas na última sexta-feira, os alunos devem se sentir à vontade para trabalhar 
com seus professores durante esse desligamento para abordar qualquer trabalho que 
eles seriam elegíveis para maquiagem se estivéssemos na escola nesta semana. 
Utilizar esse tempo para refazer ou enviar tarefas que possam impactar positivamente 
as notas do segundo trimestre do aluno seria um excelente uso do tempo. Entre em 
contato com seus instrutores que estão disponíveis de segunda a sexta-feira durante o 
horário escolar para ajudá-lo.  

  

Recursos para continuar a aprendizagem dos alunos- É importante que os alunos 
participem de atividades de enriquecimento diariamente durante o encerramento. Além 
dos recursos que os professores fornecerão por meio de seus cursos, o distrito planeja 
compartilhar recursos para promover a aprendizagem dos alunos durante o 
encerramento. Embora os alunos não sejam classificados nessas atividades de 
enriquecimento, eles fornecerão o formato para fortalecer e reforçar as habilidades de 
preparação para o futuro. Para 9e 10de estudantes da classe, estes exercícios vão 
continuar a fornecer preparação para a 10ª avaliações estaduais grau. Para11 e 12th 
estudantes da classe, estes exercícios vão continuar a fornecer a oportunidade para os 
alunos a se preparar para a faculdade ou percurso de carreira.  

http://www.gnbvt.edu/


  

Cooperativa- Como a escola é fechada, os alunos não precisam se reportar a seus 
empregos cooperativos. Os empregadores cooperativos foram informados disso e, se 
um aluno optar por se apresentar para seu trabalho no momento, isso deve ser feito 
com a permissão de seus pais / responsáveis e com o entendimento de que não é 
exigido pela escola. De qualquer forma, incentivamos os alunos a contatar seus 
empregadores para confirmar seus planos, pois isso promoverá fortes habilidades de 
comunicação essenciais para uma forte ética de trabalho mais tarde na vida.  

  

Acesso à equipe- Todos os funcionários estão disponíveis durante o horário escolar 
para responder aos e-mails dos alunos com qualquer dúvida.  

  

Suporte de orientação- Os conselheiros também estão disponíveis por e-mail durante o 
encerramento e se conectarão aos alunos remotamente conforme necessário para 
fornecer os apoios necessários.  

  

Apoia a educação especial- equipe de educação especial estará trabalhando com o 
pessoal do ensino geral e estudantes para a aprendizagem apoio durante o 
fechamento. Eles podem modificar, diferenciar e fornecer ferramentas adicionais para 
os alunos participarem das atividades de enriquecimento. Se tiver alguma questão 
relacionada com a Educação Especial, envie um email para o Director dos Serviços 
Especiais em erin.ptaszenski@gnbvt.edu.  

  

Suporte do EL- a equipe da ELL trabalhará com a equipe de educação geral e os 
alunos para apoiar a aprendizagem durante o encerramento. Eles podem fornecer 
suporte para garantir que os alunos de inglês tenham acesso aos materiais 
curriculares. Os recursos de enriquecimento podem ser diferenciados para os níveis 
apropriados de desenvolvimento da linguagem de todos os alunos do EL.  

  

Nossos valores fundamentais nos desafiam a preparar, ser apaixonados e perseverar 
em tempos difíceis. Inquestionavelmente, este é um daqueles momentos. A pandemia 
do COVID-19 deve ser levada a sério por todos nós, para garantir que todos tenhamos 
um resultado melhor quando for aprovada. Além de trabalhar nas atividades de 
enriquecimento que nossa equipe fornecerá, cuide de si e siga todas as diretrizes 
recomendadas. Estamos todos juntos nisso - cuide-se, verifique com sua família e 
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amigos e pratique recomendações de distanciamento social. Continuaremos a fornecer 
atualizações para todos em nossa comunidade nas próximas semanas. Mais 
informações virão no início da próxima semana para os alunos acessarem atividades 
de enriquecimento de suas aulas.  

Atenciosamente,  

  

Michael P. Watson Robert J. Watt  

Diretor acadêmico Diretor da CVTE  

 

 


