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11 de maio de 2020 

Famílias da GNBVT, ànavegamos 

medida queaté o final do ano letivo de 2019-2020 nas circunstâncias mais inéditas, esperamos que todos estejam 
bem e seguros. Lembre-se de que estamos aqui para ajudá-lo de qualquer maneira que pudermos através desta 
pandemia. Como mencionamos, a escola permanece em sessão até 16 de junho de 2020. 

Na semana passada, descrevemos os planos que estamos desenvolvendo à medida que nossos idosos se preparam 
para se formar no ensino médio. Saiba que esses planos permanecem fluidos à medida que a situação em torno da 
pandemia da saúde muda diariamente. Devemos seguir todas as orientações sobre distanciamento social e assistência 
médica estabelecidas pela Commonwealth of Massachusetts para cada um desses eventos. Mais informações serão 
disponibilizadas nas próximas semanas. As informações estão incluídas no final desta carta. 

Tarefas da Classe do Trimestre 3 para TODOS os Alunos / Relatórios de Progresso do Trimestre 3 Os 

pais são lembrados de que os relatórios de progresso do Trimestre 3 foram publicados no Portal Aspen na 
última terça-feira (5 de maio de 2020).  Revise o progresso de seu filho durante o terceiro trimestre - e entre em 
contato com a escola com quaisquer perguntas ou preocupações. Lembre-se de que a escola está em sessão; e os 
alunos devem concluir todas as tarefas. Na orientação do Comissário para as escolas secundárias desta semana, ele 
articula a necessidade de as escolas serem "flexíveis" ao classificar, reconhecendo as dificuldades que as famílias 
podem estar enfrentando hoje devido à pandemia do COVID-19 e a realidade que os alunos estão atentos à escola. 
habilidades e conhecimentos críticos necessários para o próximo nível escolar. Na GNBVT, instituímos uma rubrica 
de classificação escolar ampla semanas atrás, antecipando exatamente esse tipo de orientação. Nossa programação 
de aulas a cada semana reconhece a mudança de realidade para todos os nossos alunos e exige que eles progridam 
em direção aos padrões do nível da série. Reserve um tempo para revisar o relatório de progresso do seu filho 
referente ao trimestre 3 para garantir que ele esteja no caminho certo para promoção / graduação. Em 28 de maio, 
publicaremos um segundo relatório de progresso para todos os alunos. Entre em contato com o professor ou 
orientador de seus alunos se tiver alguma dúvida ou preocupação. 

Por fim, as famílias devem observar que, se as finanças foram impactadas pela atual crise da saúde no 
COVID-19, você pode 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 requerimento de preços gratuitos ou reduzidos do café da manhã e almoços fornecidos pela escola. 

Lembre-se de que estamos aqui para ajudá-lo. Todos os professores estão disponíveis durante o dia de trabalho e 
estarão todos disponíveis especificamente das 14:00 às 15:00 diariamente para fornecer assistência mais imediata 
por e-mail. 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. 

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


Atenciosamente, 

 

A Escola Técnica Regional de New Bedford está comprometida em garantir as oportunidades de 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 
          Superintendente-Diretor Principal  

 Orgulhosamente servindo as cidades de Dartmouth e Fairhaven e a cidade de New Bedford 



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  

Grau 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 grau Student  Loja Loja  

 

terças  

Grau Classes  Classes  

9º ano Estudantes Loja Loja 

10º Grau Os Alunos ingles 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 grau Student  Inglês relacionada 

 

Sextas 

➢ Os Alunos PODEM Trabalhar em atribuições postados para QUALQUÉR hum dos SEUS Aulas .  

➢ Os alunos podem melhorar suas tarefas a partir da semana usando o feedback fornecido pelos 
professores. Isso fornece a todos os alunos a chance de revisar / concluir as tarefas e fornecer a 
oportunidade para os estudantes ganharem crédito total.  

➢ Os professores disponíveis durante o dia de trabalho por email.  
 


