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Bom dia, famílias GNBVT,
Esperamos que você esteja navegando com segurança por essa pandemia de coronavírus. Sabemos que as próximas semanas
serão críticas, portanto continue praticando recomendações de distanciamento social e todas as outras precauções de segurança
amplamente divulgadas para impedir a propagação deste vírus. Como você sabe, o Greater New Bedford Voc-Tech estará
fechado até pelo menos 4 de maio de 2020.
No início desta semana, descrevemos o novo plano de ensino a distância para Greater New Bedford Voc-Tech, consistente
com o curso de ação recomendado pelo Comissário. Implementaremos totalmente esse plano na- segundafeira, 6 de abril de
2020. Os alunos devem ser lembrados a seguir o plano de curso descrito abaixo para concluir suas tarefas diárias. Não há tarefas
agendadas para sexta-feira, pois esses dias são mantidos sem agendamento para permitir que os alunos tenham mais tempo para
concluir suas tarefas semanais. Os professores estarão disponíveis todos os dias para ajudar os alunos durante o horário escolar
regularmente (das 7:30 às 15:00).
Os alunos receberão crédito / não crédito em todas as tarefas a partir de segunda-feira, 6 de abril de 2020, utilizando uma
rubrica de pontuação de distrito para avaliar o trabalho do aluno, a fim de fornecer uma nota do terceiro trimestre para
cada curso. Os professores irão fornecer feedback sobre este trabalho ao longo da semana para os alunos e permitir-lhes a
oportunidade de melhorar seu trabalho. Cada tarefa deve não terá mais de uma hora de duração e se concentrará em
aprofundar um tópico ensinado anteriormente - e não introduzir um novo tópico de aprendizado. A única exceção serão os
alunos matriculados em novos cursos do trimestre 3 e em cursos técnicos para calouros, que estão apenas começando.
Além de responder a todos os e-mails, todos os professores estarão disponíveis para o 'horário comercial' das 14:00 às
21:00, a partir de 6 de abril de 2020 e de segunda a quinta-feira, durante todo o encerramento, para ajudar todos os
alunos com qualquer dúvida que possam ter sobre suas atribuições. Os professores se comunicarão com seus alunos sobre o
formato mais acessível no qual eles manterão o horário de expediente dos alunos.
No início desta semana, lançamos o cronograma para as próximas semanas de escola. Os alunos devem verificar seus e-mails
diariamente sobre como acessar suas tarefas. Todas as tarefas serão publicadas na segunda-feira da semana inteira às 7h30. A
programação, projetada por série, informa aos alunos em quais aulas eles devem trabalhar para cada dia escolar, como forma de
fornecer estrutura durante esse período:segundafeira
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Os alunos podem trabalhar em tarefas publicadas para qualquer uma de suas 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. Observe que na próxima sexta-feira, 10 de abril de 2020, não é um dia letivo programado. Os
professores responderão a quaisquer perguntas dos alunos durante o próximo dia útil (se não antes).
Como um lembrete, Trimestre 2 graus será finalizado na terça-feira, 7abril de 2020 com boletins disponíveis
eletronicamente na semana seguinte. Se você tiver dúvidas ou preocupações em relação ao progresso de seu filho, entre em
contato com o conselheiro de orientação para obter assistência.
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