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28 de abril de 2020 - 

 
Boa tarde, famílias GNBVT. 

 
Esperamos que esta carta encontre você e suas famílias em meio à contínua crise de assistência médica que afeta nosso 

país, estado e região. Como você já sabe, o governador estendeu a ordem executiva sobre o encerramento 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. Enquanto o prédio da escola está temporariamente fechado, a Escola permanece em sessão até 16 

de junho de 2020. 

 
Na sexta-feira passada, o Comissário do Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts (DESE) 

divulgou orientações atualizadas para a Fase III do plano de Aprendizagem Remota, que começará em maio4º e fim em 

nosso último dia de aula em 16junho.deAs novas orientações do DESE incluem algumas mudanças que exigirão a 

atualização de nosso plano de aprendizado remoto. As orientações estão incluídas abaixo: 

Diretrizes do comissário para instrução Lançada sexta-feira, 24 de abril, cria um foco mais profundo em duas áreas 

para funcionários e alunos: 

1. Definição adicional dos elementos recomendados de um programa de aprendizado remoto de 

qualidade, incluindo o foco no ensino dos padrões de conteúdo mais críticos para sucesso do 

aluno na próxima série e 

2. incentivar os distritos a levar todos os alunos a um engajamento bem-sucedido na 

aprendizagem remota, com foco na abordagem de necessidades fundamentais. 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Comissário, os professores fornecerão instruções / atribuições aos alunos 

que abordem os padrões de conteúdo mais críticos para o sucesso no próximo ano letivo. Isto pode envolver professores 

fornecer orientações, instruções e apoio nas habilidades que não tinha sido totalmente desenvolvidos antes de deixar a 

escola em 13demarço. 

 
O horário escolar NÃO mudança. Os alunos recebem duas aulas por dia, com sexta-feira servindo como um dia em que os 

alunos podem trabalhar em quaisquer tarefas que não puderam concluir durante a semana. 

 

Tele último dia de escola (ensino à distância) para Idosos permanece sexta-feira, 29 de maioth,2020;desde que todos os 

http://www.gnbvt.edu/


idosos tenham passado nos cursos e estejam no caminho certo para a graduação. 

 
O último dia para todos os calouros, sophomores e juniores será em 16junho.deNa tentativa de garantir escola produtivo 

para a comunicação na família, a escola vai emitir dois relatórios de progresso para as famílias para Trimestre 3 através do 

Portal Aspen em 6maiode e 28maiode para as famílias para monitorar o desempenho dos alunos. Lembre-se de que todos os 

professores estão disponíveis durante o dia de trabalho e estarão disponíveis das 14:00 às 15:00 diariamente para fornecer 

assistência mais imediata por e-mail. 

 
A programação abaixo reforça para os alunos as tarefas que eles precisam concluir diariamente durante a semana. Todas as 

tarefas semanais serão publicadas na segunda-feira às 7:30 da manhã. 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 

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 tem a capacidade de solicitar assistência (SNAP) através do Estado de Massachusetts. Por favor, visite 

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para solicitar benefícios SNAP ou https://www.myschoolapps.com para preencher o 

pedido de preços gratuitos ou reduzidos da escola, desde café da manhã e almoço. 

 
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  
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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.  
 


