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19 de abril de 2020  

Bom dia Famílias GNBVT.  

Com o feriado do Dia dos Patriotas amanhã, queríamos aproveitar a oportunidade para garantir que todas as 
famílias e estudantes GNBVT permanecessem seguros durante esta crise da saúde e saber que o GNBVT 
continua comprometido em ajudar estudantes e famílias a melhor da nossa capacidade.  

Esta semana não haverá programação de aprendizado remoto na segunda-feira (em observação do dia dos 
patriotas). Nosso horário de aprendizagem remota começará esta semana na terça - feira, 21 de abrilst,e 
permanecer em sessão para o restante da semana.  

A programação abaixo desta carta lembrará os alunos das tarefas que eles precisam concluir diariamente durante 
a semana. Todas as tarefas semanais que será afixada até terça-feira, 21 de abrilstde 2020 às 7:30 a.m. Os 
professores estão revisando o trabalho dos alunos, fornecendo feedback e utilizando a rubrica de classificação 
ampla do distrito para inserir as pontuações dos alunos no Aspen Portal for Trimester 3. O portal Aspen é 
atualizado regularmente e está disponível para os pais acessarem para monitorar o progresso dos alunos.

 

Por fim, se as finanças foram impactadas pela atual crise da saúde em Covid-19, você pode solicitar 
assistência (SNAP) através do Estado de Massachusetts. Visite https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para 
solicitar benefícios do SNAP ou https://www.myschoolapps.com para concluir a solicitação de preços gratuitos ou 
reduzidos do café da manhã e almoço fornecidos pela escola.  

Lembre-se de que estamos aqui para ajudá-lo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com um membro da 
nossa equipe. Os melhores votos a todos, permaneçam seguros e sabemos que estamos pensando em todos os 
nossos alunos da GNBVT e suas famílias.  

Atenciosamente,  

Michael P. Watson, Diretor Acadêmico 
Robert J. Watt, Diretor CVTE 
 
 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School is committed to ensuring equal opportunities for all students.  The school does 
not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, religion, sexual orientation, gender identity, age, homelessness,  
immigration status or veteran status in its education programs and activities, including admission to or employment in such programs or activities. 
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CVTE GNBVT - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM REMOTA 

20 de abril  - 24 de abril  

segunda-feira - 20/4/2020 

SEM ESCOLA Dia do Patriota  

 

Terça-feira - 21/4/2020   

Grade Classes  Classes  

9º ano estudantes de inglês Trimestre 3 Courss  

10ª sérieOs alunos Matemática  aulasEstratégias de (20 min 
/ cada)  

11ª série Estudantes Ciência Estudos Sociais  

12º ano Estudante  Loja Loja  

 

quarta-feira - 4/22/2020 

 

grau Aulas  Aulas  

9º ano Os alunos Loja Loja 

10ª série os alunos Inglês trimestre 3 Curso de 

11º grau estudantes de matemática relacionada 

12º ano estudante  de ciência trimestre Curso 3 

 

 

  



Quinta-feira - 4/23/2020 

 

Grau Classes  Classes  

9º ano estudantes Ciência Estudos Sociais 

10º Grau estudantes Loja Loja 

11º Grade Estudantes Inglês relacionada 

12ª classe do estudante
 

matemática Estudos Sociais/ / 
Relacionados VHS 

 

Sexta-feira - 4/24/2020 

 

grau Classes  Classes  

9ª grau Os alunos matemática classes deEstratégias de 
(20 min / cada)  

10ª série Estudantes ciência  Estudos Sociais 

11º grau Estudantes Loja Loja 

12th Grade Student  Inglês Related 

 
 

 
 

 
 
 
 


