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5 de abril de 2020 

 
Prezados alunos, pais e responsáveis da turma de 2020: 

 
Como você sabe, o Greater New Bedford Voc-Tech estará fechado até pelo menos 4 de maio de 2020. Devido às 
circunstâncias sem precedentes que estamos enfrentando neste momento, eu tenho fez alguns ajustes nos 
requisitos do portfólio de carreiras para a classe sênior.  

 
Idosos terão sua Exigência de Graduação para Carteira de Carreira dispensada este ano.  

 
Embora o requisito de graduação seja dispensado para todos os idosos, ainda recomendamos que você complete 
seu portfólio de carreiras para seus próprios usos futuros. O portfólio de estudantes é um documento valioso e 
profissional e, se mantido atualizado, pode atendê-lo em um futuro muito além da graduação. Freqüentemente, os 
alunos usam seu portfólio de carreira em entrevistas de emprego, pedidos de bolsa de estudos e outros avanços 
educacionais.  

 
Além disso, os oitenta idosos que enviaram suas carteiras para o concurso em fevereiro foram pontuados e ainda 
selecionaremos os vencedores posteriormente. Tomaremos providências para devolver esses portfólios aos 
idosos após o retorno à escola. 

 
Qualquer dúvida sobre o Projeto Portfólio de Carreira, não hesite em entrar em contato comigo por e-mail: 
sue.demers@gnbvt.edu. 

 
 
Sincerely, 

 
Sue Demers 
Carreira Project Portfolio Presidente 
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