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                     Preparation • Passion • Perseverance 
 

23 de abril de 2020. 

 

Good Morning GNBVT famílias, 

 

A Conferência de Imprensa do Governador na terça-feira nos lembra a severidade da pandemia de assistência 

médica na Comunidade. A maior prioridade para cada um de nós é cuidar de nós mesmos, de nossas famílias, 

amigos e uns dos outros. O GNBVT leva a sério essa responsabilidade e está trabalhando diligentemente para 

apoiar estudantes e famílias durante esses tempos difíceis. 

O governador estendeu a ordem executiva sobre o fechamento da escola até o final do ano letivo e orientou todas 

as escolas / alunos a concluírem o ano letivo usando os planos de Aprendizado Remoto. Lembre-se, por favor, 

não estamos no recreio do verão. Este é o terceiro trimestre do ano letivo, sendo conduzido remotamente.  
 
De acordo com a contínua crise de saúde, todos os eventos escolares e de aluguel planejados até o final do 

ano letivo também foram cancelados até 16 de junho de 2020. A administração continua discutindo as atividades 

de fim de ano da classe sénior, incluindo exercícios de noite de premiação, baile e formatura. Não as decisões 
estão prontas para serem anunciadas. Essas decisões, que serão tomadas nas próximas semanas, deverão 

estar em conformidade com todas as orientações de saúde pública emitidas pelo Governador da Commonwealth 

de Massachusetts. Além disso, todos os esportes da primavera foram cancelados. 

 

O último dia de ensino à distância para os idosos permanecerá como programado na sexta-feira, 29 de 
maio,. Todos os caloiro, sophomores e juniores irão completar a escola na terça-feira, 16 de junho,. Nenhum 
exame final será administrado neste ano letivo. Sabemos que os alunos, assim como o corpo docente, podem 

ter suprimentos nas salas de aula e armários que desejam recuperar. Agora não é hora de isso acontecer. 

Entendemos e começamos a considerar maneiras de fazer isso no final da primavera. 

 

O trimestre 3 será realizado utilizando nossa Programação de aprendizado remoto e Rubrica de pontuação para 

todas as tarefas. Essas tarefas constituirão notas do terceiro trimestre para todos os alunos, portanto, é esperada 

a participação. O Comissário emitirá novas orientações e expectativas para as escolas na próxima semana. Os 

alunos (e famílias) devem estar cientes de que a programação e a rubrica são postadas na página do distrito. 

http://www.gnbvt.edu/


 

A escola planeja emitir dois relatórios de progresso para as famílias por meio do Portal Aspen durante a 
semana de 4 de maio e depois durante a semana de 25 de maio para que as famílias monitorem o 
desempenho dos alunos. Estamos fazendo todo o possível para rastrear a participação e a participação 
dos alunos - e formar parcerias com as famílias para garantir que os alunos permaneçam engajados e 
bem-sucedidos durante o terceiro trimestre. As notas finais para este ano letivo serão emitidas após o 
encerramento da escola, em 16 de junho. 
 
A programação abaixo lembrará aos alunos as tarefas que eles precisam concluir diariamente durante a semana. 

Todas as tarefas semanais serão publicadas até segunda-feira, 27 de abril de 2020 às 7:30. Os professores estão 

revisando o trabalho dos alunos, fornecendo feedback e utilizando a rubrica de classificação geral do distrito para 

inserir as notas dos alunos no Portal Aspen para o trimestre 3. 

 

Finalmente, as famílias devem observar que, se as finanças foram impactadas pela atual crise da saúde em 
Covid-19, você deve ter a capacidade de solicitar assistência (SNAP) através do Estado de Massachusetts. 
Por favor, visite https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para solicitar benefícios do SNAP ou 
https://www.myschoolapps.com para concluir o pedido 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, 

 

A Escola Técnica Regional Profissional de Greater New Bedford está comprometida em garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos. A                      
escola não discrimina com base em raça, cor, origem nacional, sexo, deficiência, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, falta de moradia,                      
status de imigração ou status de veterano em seus programas e atividades educacionais, incluindo admissão ou emprego em programas ou atividades. 
 

        James L. O’Brien                                 Michael P. Watson                                  Robert J. Watt 
           Superintendent-Director                                                             Principal                                                                           Principal 

 Proudly Serving the Towns of Dartmouth and Fairhaven and the City of New Bedford  
  

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/


GNBVT - CRONOGRAMA DE APRENDIZAGEM REMOTA 

27 de abril a 16 de junho  

 

O último dia de aprendizado remoto: 

➢ Idosos -- sextafeira, 29 de maio de 2020  

➢ Freshman, Sophomores, Juniors -- terçafeira, 16 de junho de 2020.  

➢ Nenhum Exame Final será administrado neste ano letivo.  

segundas  

Grade Classes  Classes  

9º ano estudantes de inglês Trimestre 3 Courss  

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

11ª série Estudantes Ciência Estudos Sociais  

12º Grade Student  Loja Loja  

 

terças  

grau Classes  Classes  

9º ano Estudantes Loja Loja 

10º Grau Os alunos Inglês trimestre 3 Curso de 

11º grau estudantes de matemática relacionada 

12º estudante Grau  Ciência Curso trimestre 3 

  



quartas-feiras 

Grau Classes  Classes  

9º ano estudantes Ciência Estudos Sociais 

10º Grau estudantes Loja Loja 

11ª série os alunos Inglês relacionada 

12º anoEstudante  matemática Estudos Sociais/ 
relacionados / VHS 

 

quintas-feiras 

Grau Classes  Classes  

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

10ª série Estudantes ciência  Estudos Sociais 

11º Grau Estudantes Loja Loja 

12º Grade Student  Inglês relacionada 

 

sextas 

➢ Os alunos podem trabalhar em atribuições postados para qualquer um dos seus 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.  

➢ Os professores estarão disponíveis durante o dia de trabalho por e-mail.  
 


