
Greater New Bedford Regional Voc-Tech 
High School 

Perguntas mais freqüentes sobre a 
            Atualizado: 17 de março de 2020 O 

Greater New Bedford Regional Voc-Tech High School está promulgando um 
fechamento da escola de 16 de março a 7 de abril de 2020 e atividades 

relacionadas à escola. 
 

As informações detalhadas neste documento têm como objetivo fornecer 
orientação para este período. É importante observar que esta é uma situação 

fluida e, portanto, este documento será atualizado e modificado regularmente e 
é recomendável revisitar frequentemente para obter as atualizações e 

informações mais recentes.  
 

 

Clique no link abaixo para obter perguntas específicas sobre: 
 

Perguntas gerais 
 

alunos Aprendizagem 
 

Educação especial para  
 

Atividades, eventos e atletismo 
 

COVID-19 Recursos e suporte 

 
 
 
 

 
Perguntas freqüentes 

Aprendizagem dos alunos 
 

 

P.  Os dias durante o encerramento de três semanas são contados como “dias 
letivos?” 

R.  Não. Estes são dias fora da escola. Esses dias serão considerados essencialmente um 



período de fechamento de três semanas (16 de março a 7 de abril). Atualmente, 
esperamos que o último dia de aula seja 22 de junho, embora a situação seja fluida e 
possa mudar com base nas orientações e regulamentos do estado.  
 

P.  Existem expectativas em relação às expectativas de aprendizagem a distância e 
on-line para alunos ou professores? 

R.  Atualmente, estamos desenvolvendo oportunidades de aprendizado a distância e on-line 
para os alunos. 

P.  Quais recursos estão disponíveis para professores, pais e alunos para enriquecer 
o aprendizado durante esse período de encerramento?  

R.  Estamos compilando recursos e links para todos os alunos eforem compartilharemos 
essas informações neste documento conforme elasatualizadas.  

P.  Após um encerramento de três semanas, o que acontece com o teste MCAS para 
estudantes? 

R.  No momento, não estaremos na escola durante a janela do ELA MCAS previamente 
agendada. Esperamos ouvir mais do DESE nos próximos dias sobre esse tópico, pois 
muitas escolas estão na mesma posição. 

P.  O que vai acontecer em relação à graduação? 

R.  Como essa situação está sempre mudando, essa decisão será adiada para mais tarde, 
com base nas orientações e orientações fornecidas pelo Estado.  

P.  Quais são as minhas responsabilidades como professor de educação especial / 
provedor de serviços relacionado, para os alunos em meu número de casos 
durante este encerramento de três semanas? 

R.  Estes são dias fora da escola para todos os alunos. O distrito compartilhará recursos 
acadêmicos e de enriquecimento nos próximos dias. 

Q.  A programação para o teste do AP mudou? 

A  informação sobre possíveis mudanças no cronograma dos exames de AP podem ser 
encontradas nodositeCollege Board. 

P  Quando os boletins serão publicados? 

U

m 

boletim do trimestre 2 estará disponível cinco dias depois da volta das aulas. 

P  Que dia e ciclo será quando a escola voltar à sessão? 



R  Você pode esperar informações via SchoolMessenger, site do distrito, mídia social do 
distrito e aplicativo GNBVT nos dias anteriores ao retorno à escola que identificarão 
claramente o ciclo / dia dos horários dos alunos.  

                                                Retornar ao menu de 

  



 

 
perguntas frequentes Perguntas frequentes 

Educação especial 
 

 

P.  Meu filho está em um plano IEP ou 504 e estou preocupado com as implicações do 
fechamento no progresso educacional do meu filho.  

R.  Após a conclusão do fechamento e a reabertura do distrito, as equipes do IEP estarão 
disponíveis para se reunir para determinar que tipo de impacto o fechamento teve no 
progresso educacional do seu filho e tomar decisões individualizadas com base na 
equipe, conforme necessário.  
 

P.  Meu filho está em um IEP e recebe "apenas serviços" (ou seja, aconselhamento de 
fala / idioma etc.). Meu filho receberá esses serviços durante o fechamento? 

R. 

O

s 

serviços não serão fornecidos durante o fechamento, de acordo com a maneira como 
isso é tratado nos dias de neve. 

P.  O contato de educação especial do meu filho, o provedor de serviços relacionado 
e o Diretor de Educação Especial estarão disponíveis se eu tiver alguma dúvida 
durante este encerramento de três semanas? 

R.  Sim, professores de educação especial, provedores de serviços relacionados e o Diretor 
de Educação Especial estarão disponíveis para ajudar com perguntas específicas, 
conforme necessário. Você pode esperar um "check-in" do contato do seu filho, na 
forma de uma ligação telefônica ou e-mail durante esse período também.  

P.  Eu solicitei uma Avaliação Inicial em ou após 16 de março. O que devo esperar? 

R.  Quaisquer cronogramas associados a uma solicitação de avaliação inicial recebida em 
16 de março ou durante o fechamento serão processados no primeiro dia da linha do 
tempo como a data em que o distrito será reaberto. Por exemplo, se o distrito reabrir em 
7 de abril, isso contaria como o primeiro dia associado à linha do tempo para uma 
solicitação de avaliação inicial.  

                                               Retornar ao menu de 

 
  



 

 
perguntas frequentes Perguntas frequentes 

atividades, eventos e atletismo 
 

 

P.  Há algum evento esportivo, de clube ou de atividade acontecendo durante esse 
período de encerramento? 

R.  Não. Todos os eventos relacionados à escola são cancelados durante esse período.  

P.  Os esportes da primavera estão atrasados? 

A.  Sim. Depois de muita discussão, o MIAA BOD decidiuadiar o início da temporada de 
primavera 2020-27 de abril de 2020. Respeitando a fluidez desta situação, esta 
decisão será revisitada. 

                                                   Voltar ao menu FAQs 

   



 
 

 
Perguntas frequentes Perguntas 

gerais 
 

 

P.  Como os dias de um fechamento de três semanas contam para os dias letivos? 

R. 

O 

Distrito Voc-Tech de Greater New Bedford estará na escola até 22 de junho de 2020, 
que é o nosso 185º dia regularmente programado. É uma situação em constante 
mudança e podemos estar recebendo orientações adicionais do estado. 

P.  Atualmente, as escolas estão fechadas até 6 de abril de 2020. Isso será estendido? 
Como seremos notificados? 

R. 

O 

Distrito Voc-Tech de Greater New Bedford continuará monitorando essa situação fluida e 
fará as melhores determinações no melhor interesse dos alunos e funcionários. As 
informações continuarão sendo fornecidas via SchoolMessenger, em nosso site, mídia 
social, aplicativo, por e-mail e em todos os principais veículos de notícias. 

P.  O que acontecerá nas férias de abril (20 a 24 de abril)? 

R.  Neste momento, a semana de férias de abril está agendada conforme planejado. No 
entanto, dado esse fechamento inesperado da escola, o Departamento de Ensino 
Fundamental e Médio (DESE) de Massachusetts pode revisitar a necessidade de dias 
letivos adicionais e isso será revisado em um futuro próximo com a orientação do DESE. 

P.  Haverá acesso a algum prédio escolar durante o fechamento de 16 de março a 6 
de abril de 2020? 

A.  Neste momento o prédio está fechado. Professores e funcionários terão acesso ao 
edifício na quarta-feira, 18 de março e na quinta-feira, 19 de março para coletar 
quaisquer pertences pessoais ou profissionais e, depois disso, somente pessoal 
essencial terá acesso. Os professores e funcionários devem estacionar do lado de fora 
da porta 20 e aguardar para serem escoltados por alguém nas instalações. 

                                                 Voltar ao menu de 

 
 

 
 
 
  



 

 
perguntas frequentes Perguntas freqüentes 

COVID-19 Recursos e suporte 
 

 

P.  Como faço para proteger minha família? 

A.  Sim. O Departamento de Educação Elementar e Secundária escreve: 

Durante esse período, é fundamental que os alunos e suas famílias, bem como os 
funcionários da escola, fiquem em casa o máximo possível. Se você sair de casa, é 
essencial seguir estritamente as diretrizes de distanciamento social, evitando 
multidões, cancelando reuniões sociais e mantendo uma separação segura de pelo 
menos um metro e meio dos outros. A restrição do acesso aos edifícios das escolas terá 
pouco impacto na saúde pública se essas boas práticas não forem seguidas de boa fé. 

Por favor, consulte esta página CDC para outras recomendações para prevenir a 
doença: 

  

A.  O único e mais fator importante durante um surto é parar a propagação dos germes que 
causam o vírus. Pensa-se que o coronavírus (COVID-19) se espalhe entre as pessoas 
(a cerca de 6 pés) através de pequenas gotículas respiratórias (como tosse ou espirro). 
O termo distanciamento social refere-se a manter-se afastado dos outros para impedir a 
propagação de germes. A melhor maneira de impedir a propagação de germes entre as 
pessoas é distanciar-se fisicamente do público. Nesse caso, o público se refere a fora de 
sua casa. Esse conceito é melhor explicado em um artigo publicado recentemente em 
resposta ao Coronavírus (COVID-19) e às melhores práticas para prevenção da 
transmissão da doença.  "Distanciamento social: este não é um dia de neve". Em nosso 
mundo social, o conceito de nos isolar parece contra-indicado, a boa notícia é que temos 
muitas maneiras de nos conectar virtualmente. Agora é a hora de explorar maneiras de 
ser social sem estar cara a cara. 

P.  Onde posso obter mais informações sobre o COVID-19? 

R.  Enquanto esta crise de saúde pública continua, a quantidade de informações e notícias 
em torno deste tópico está aumentando dramaticamente. Durante esse período, 
informações falsas e reivindicações e conselhos enganosos são galopantes. Reserve 
um tempo para procurar as fontes do que você está ouvindo e / ou lendo. Se o “estudo” 
sobre o qual você está lendo não é científico (seguindo as diretrizes para estudos 
científicos) ou é produzido por uma empresa que reivindica a cura e vende um produto, 
as informações podem não ser confiáveis. Fontes confiáveis de informação vêm de 
organizações como o Centro de Controle de Doenças (CDC), Departamento de Saúde 
Pública (DPH / MDPH) e a Organização Mundial de Saúde (OMS). O Departamento de 
Saúde Pública de Massachusetts (MDPH) possui um site dedicado a atualizações 
diárias do surto de coronavírus, a página da web também possui um link para o site do 

https://www.ariadnelabs.org/resources/articles/news/social-distancing-this-is-not-a-snow-day/
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19


Center of Disease Control. Aqui estão alguns recursos para conversar com crianças 
sobre o coronavírus. Este será um momento desafiador para todos nós, mantendo-se 
informado e sabendo como se proteger e sua família lhe dará confiança para enfrentar 
esta tempestade.  
Conversando com crianças do ensino médio sobre o coronavírus 
 

                                                   Retornar ao menu de perguntas frequentes 

 
 

 
Os alunos de Vocação Tecnológica de Greater New Bedford foram bem-vindos para participar das 
refeições 'Grab and Go' do NBPS durante o encerramento da escola - a partir de quarta-feira, 18 de 
março, durante os dias de encerramento da escola e até novo aviso, “pegue e vá” pequenos-almoços 
e almoços escolares pré-embalados estarão disponíveis GRATUITAMENTE para todos os alunos da 
GNBVT. 
 
Estudantes com 18 anos ou menos podem almoçar e almoçar no dia seguinte. As refeições estarão 
disponíveis das 11:30 às 13:00 de segunda a sexta-feira nos seguintes locais de atendimento: 
 
Alfred J. Gomes Escola  
primária Escola primária Campbell Escola primária 
Carney Academy Escola primária  
Hayden-McFadden Escola primária  
Keith Middle School Escola  
primária Lincoln Escola primária Lincoln Elementary School  
Roosevelt Middle School 
 
Todos as refeições devem ser tomadas e consumidas fora do local.  

https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192

