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                     Preparação • Paixão • Perseverança 
4 de maio de 2020. 
 
Boa tarde Famílias GNBVT. 
 
Esperamos que esta carta continue a encontrar todos vocês seguros e bem. Enquanto o prédio da 
escola está temporariamente fechado, a Escola permanece em sessão até 16 de junho de 2020. 
 
Antes de discutir o início da Fase III do nosso Plano de Aprendizado Remoto, queríamos reservar um 
momento para atualizar os alunos mais velhos sobre o plano da escola para reconhecer suas 
realizações. e comemore com todos vocês ao encerrar esta parte de suas vidas de uma maneira 
verdadeiramente sem precedentes. 
 
Primeiro, precisamos compartilhar o quanto estamos orgulhosos de você. A resiliência é uma parte 
importante da vida adulta e, desta vez, sem dúvida, desafiou o melhor de todos nós. 

Eventos de fim de ano para 

idosos Sabemos que os idosos estão particularmente interessados em formatura, baile de formatura, 
anuários e tudo o mais que vem com o final do ensino médio. Aqui está uma rápida atualização sobre o 
plano para cada um deles: 

Exercícios de graduação. Temos três planos para celebrar a formatura com você - e ambos dependem 
do afastamento social e das diretrizes de saúde emitidas pelo estado de Massachusetts. Primeiro, 
estamos avançando com planos para cerimônias de formatura modificadas no sábado, 8 de agosto de 
2020 (domingo, 9 de agosto de 2020 como uma data de chuva). 
 

● Plano A: A escola realizaria quatro (4) cerimônias de graduação separadas naquele dia, 
reconhecendo cada Academia. Esse plano só pode avançar se as diretrizes de saúde permitirem 
eventos de 300 a 400 pessoas, pois nosso plano envolve estudantes e dois (2) adultos para se 
juntar a eles. A cerimônia seria realizada fora do campo de futebol, conforme planejado 
originalmente, e estamos analisando recursos de transmissão ao vivo para alcançar outras 
pessoas em casa. 

● Plano B: Também discutimos a possibilidade de ter diplomados em propriedades se a orientação 
permitir eventos de até 150 pessoas. A cerimônia seria realizada fora do campo de futebol, 
conforme planejado originalmente, e estamos analisando recursos de transmissão ao vivo para 
alcançar outras pessoas em casa. 

● Plano C: Se as orientações de saúde impedirem grandes reuniões de 100 pessoas ou mais 
naquele momento, optaremos por uma cerimônia na parte de trás da escola, na qual os alunos 
possam receber seus diplomas de funcionários da escola. 
 

http://www.gnbvt.edu/


Baile de Formatura. Reservamos provisoriamente sexta-feira, 31 de julho de 2020 como uma data 
alternativa para o baile de formatura. Novamente, isso depende da orientação de saúde do estado e 
do número de pessoas permitidas em qualquer local ao mesmo tempo. Atualizaremos você quando 
as informações estiverem disponíveis, mas recomendamos que todos evitem fazer compromissos 
financeiros, planos ou investimentos substanciais naquele dia, neste momento. Nós realmente 
precisamos de esclarecimentos adicionais das autoridades estaduais sobre orientações de saúde antes 
de prosseguir com este plano. Esta é uma situação de saúde muito desafiadora que muda a cada dia. 
 
Noite de premiação sênior. A Noite dos Prêmios Sênior será realizada virtualmente na quarta-feira, 10 
de junho às 18:00. As famílias de estudantes seniores que receberem bolsas de estudos ou receberem 
prêmios especiais serão notificadas das informações específicas nas próximas semanas. 
 
Distribuição do anuário. A escola planeja distribuir anuários no início de junho, quando os alunos têm 
permissão para limpar armários e recolher pertences pessoais. Novamente, esse processo será 
cuidadosamente agendado de acordo com as diretrizes de saúde aplicáveis. Não temos um horário / 
data agendados para grupos de estudantes neste momento - a não ser que seja feito com cuidado e em 
pequenos grupos. Também será o momento em que os alunos seniores devolverão os Chromebooks (se 
tiverem emprestado um), obterão registros e medicamentos dos alunos (se necessário), devolverão livros 
(incluindo livros da biblioteca) e outras propriedades da escola tradicionalmente devolvidas antes que os 
idosos possam assinar oficialmente. Fora. 
Esperamos que isso atenda a algumas das principais preocupações que você possa ter hoje. 
Prometemos comunicar qualquer nova informação com você assim que for possível. Também o 
manteremos informado sobre quaisquer alterações no cronograma, modificações ou alterações no plano. 
 
Tarefas da Classe do Trimestre 3 para TODOS os Alunos / Relatórios de Progresso do Trimestre 3 
Ao iniciarmos a Fase III do nosso Plano de Aprendizado Remoto, consistente com as expectativas do 
Governador e Comissário de Ensino Fundamental e Médio, lembre-se de que todos os alunos devem se 
engajar e enviar todas as tarefas para seus professores. Embora tenhamos instruído todos os 
professores e funcionários a serem flexíveis no trabalho com todos os alunos durante essa crise 
de assistência à saúde, instituímos uma rubrica de pontuação para toda a escola para todos os 
cursos que serão utilizados para determinar as notas do terceiro trimestre do aluno. A rubrica de 
avaliação da escola é extremamente amigável para os alunos, por design, e os alunos devem saber que 
o trabalho deve ser concluído. O GNBVT emitirá seu primeiro de dois relatórios de progresso no 
terceiro trimestre através do Portal Aspen em 6 de maio. Os pais e responsáveis são incentivados a 
revisar os relatórios de progresso e encaminhar qualquer dúvida ou preocupação ao orientador escolar 
do seu filho. Lembre-se de que o Comissário solicitou a todos os distritos escolares que abordassem os 
padrões de conteúdo mais críticos para o sucesso no próximo ano letivo. 

Na tentativa de garantir que estamos cientes da crise da saúde e de promover as necessidades 
educacionais dos alunos, os alunos foram designados para duas aulas por dia, de segunda a 
quinta-feira, com a sexta-feira disponível para trabalhar em qualquer tarefa que não puderam concluir 
durante a semana. O horário da escola NÃO mudará e está incluído novamente na parte inferior deste 
boletim. Idosos completará aaprendizado remoto programação deaté sexta-feira, 29 de maio; desde 
que todos os idosos tenham passado nos cursos e estejam no caminho certo para a graduação. 
Calouros, alunos do segundo ano e juniores permanecerão na escola até terça-feira, 16 de junho. 
 
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 do aluno, fornecendo feedback e utilizando a rubrica de notas 
gerais do distrito para inserir as pontuações dos alunos no portal do aluno Aspen para o trimestre 3. 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. Visite https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para solicitar benefícios do SNAP ou 
https://www.myschoolapps.com para concluir a solicitação de preços gratuitos ou reduzidos do café da 
manhã e almoço 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. 
 
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 
           Superintendente-Diretor Principal Principal  

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