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Bom dia, famílias GNBVT, 

  
Queremos continuar mantendo você atualizado sobre as atividades da escola durante o fechamento da escola 

devido à pandemia de coronavírus. Em primeiro lugar, esperamos que todos estejam seguros e continuem 

praticando recomendações de distanciamento social e outras precauções de segurança amplamente divulgadas para 

impedir a propagação deste vírus. Esta é a maior prioridade para todos nós! 
  

Na semana passada, descrevemos o novo plano de aprendizado remoto para Greater New Bedford Voc-

Tech, consistente com o curso de ação recomendado pelo Comissário Jeffrey C. Riley. Este plano foi 

implementado ontem com todos os alunos. Pais- incentive seu filho a trabalhar nos objetivos diários de 

aprendizagem de suas aulas e entre em contato com os professores por e-mail a qualquer momento durante o dia 

escolar, com perguntas. Lembre-se de que todos os funcionários têm “horário de expediente” das 14:00 às 15:00 

diariamente para ajudar os alunos com quaisquer dúvidas ou preocupações. 

  

Em segundo lugar, os alunos receberão crédito / não crédito em todas as tarefas que utilizam uma rubrica 

de pontuação no distrito para avaliar o trabalho do aluno, a fim de fornecer uma nota do terceiro trimestre 

para cada curso. Cada tarefa não deve ter mais de uma (1) hora de duração e se concentrará em aprofundar um 

tópico ensinado anteriormente - e não introduzir um novo tópico de aprendizado. A única exceção a isso são os 

cursos do terceiro trimestre e os cursos técnicos vocacionais para calouros, que estavam em andamento no 

momento do fechamento da escola. Os alunos são lembrados a verificar diariamente o e-mail da escola e a utilizar 

dispositivos eletrônicos adequadamente para concluir as tarefas escolares. Uma cópia do horário escolar 

implementado esta semana está anexada a este e-mail. 

  

Em terceiro lugar, os esportes de primavera foram adiados até pelo menos 4 de maio de 2020, de acordo 

com a diretiva de fechamento de escolas do governador Charlie Baker. Uma decisão do MIAA na primavera 

será tomada se o fechamento da escola for prolongado. As informações para os atletas da primavera serão enviadas 

esta semana pelo Sr. Ryan Methia, Diretor Atlético. 
  

Em quarto lugar, devido à atual crise de saúde no Covid-19, as famílias que mudaram sua situação 

financeira têm 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. 

 

Finalmente, algumas notas rápidas para os alunos / famílias em cada classe da GNBVT e alguns lembretes finais para todos 

os alunos: Idosos: Observe que o requisito de graduação do portfólio sênior foi dispensado para este ano. Reconhecemos que 

essa pandemia de saúde impactou drasticamente o fim de sua educação formal e experiência no ensino médio. Por favor, 

saiba que reconhecemos isso; e continue conversando sobre os componentes importantes da experiência do ensino médio 

(baile de formatura, graduação etc.) nos próximos meses. Como em todas as outras atividades, atualmente estamos seguindo 

todas as recomendações do Governador Baker e do Departamento de Saúde Pública do MA. À medida que as informações 

estiverem disponíveis, compartilharemos com cada um de vocês. 

http://www.gnbvt.edu/
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.myschoolapps.com/


Alunos: Você deveria ter recebido um e-mail para fazer seleções de cursos para o seu último ano na GNBVT. Em 

coordenação com os orientadores, os alunos terão a opção de selecionar os cursos eletivos durante o último ano do ensino 

médio. Siga a folha de instruções divulgada com o e-mail e faça qualquer pergunta que possa ter ao preencher este formulário. 

Conforme declarado aos idosos, também forneceremos informações sobre o banquete júnior, à medida que as informações 

de saúde pública forem atualizadas. 
Segundo ano: Este é um ano importante no ensino médio para o MCAS e as avaliações estaduais. Neste ponto, não temos 

nenhuma orientação adicional do Departamento de Educação Fundamental e Secundária para compartilhar com você sobre 

as avaliações deste ano. Assim que as informações forem compartilhadas com as escolas, saiba que as compartilharemos 

com famílias e estudantes. 
Calouro: Este certamente foi um começo sem precedentes para a sua jornada na escola. Você acabou de iniciar seus 

posicionamentos permanentes na loja. Seus professores estão trabalhando para começar a educá-lo em sua área de compras 

escolhida durante os dias de aprendizado remoto. Nós e seus professores entendemos que isso pode ser novo para você. Entre 

em contato e faça qualquer pergunta que possa ter a qualquer momento. 

  
Como lembrete, não há escola nesta sexta-feira, 10 de abril de 2020. Trimestre 2 graus estão sendo finalizados terça - feira, 

7 de abril,e estará disponível no portal pai Aspen mais tardar quarta-feira, 15 de abrilth. 
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Michael P. Watson Robert J. Watt 
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