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Boa tarde, famílias GNBVT, 
 
Esperamos que esta carta seja segura, saudável e esteja aproveitando o início do seu verão. Queríamos enviar uma 
atualização sobre as próximas escolas de verão, tarefas de verão e testes de calouros. 
 
Escola de Verão 
Vamos realizar a escola de verão este ano. A escola de verão será completamente remota, portanto, exigindo que o 
aluno tenha acesso a um computador, laptop ou chromebook. A escola de verão ocorrerá de segunda-feira, 13 de 
julho a sexta-feira, 7 de agosto. Se você for solicitado ou recomendado a frequentar a escola de verão, você receberá 
um e-mail neste sábado, 27 de junho, com os cursos necessários e / ou recomendados e um link para o formulário 
de inscrição no Google. Como lembrete, o registro será encerrado na segunda-feira, 6 de julho. Pedimos que você 
verifique suas informações na caixa de entrada e nas pastas de spam. Se você tiver alguma dúvida, envie um email 
para: summer@gnbvt.edu 
 
Tarefas de verão 
As tarefas de verão serão enviadas por e-mail aos alunos às 15h. na segunda-feira, 6 de julho. Essas tarefas são de 
alfabetização e matemática. Espera-se que todos os alunos concluam as tarefas de verão e vencam no primeiro dia 
de aula. 
 
Teste de calouros de entrada 
Os testes de calouros serão realizados na semana de 13 de julho. Uma pesquisa foi enviada a todos os pais / 
responsáveis pela entrada, com um link para uma pesquisa sobre tecnologia e capacidade de realizar o exame de 
colocação remotamente. Ainda existem muitos pais / responsáveis que ainda não responderam. Se você ainda não 
concluiu a pesquisa, faça-o o mais rápido possível, usando este link: Freshman Placement Exam- Technology. 
 
Para encerrar, queremos compartilhar com você que o distrito está planejando a escola no outono de acordo com as 
orientações do governador / comissário divulgadas hoje. Entendemos que este foi um período muito desafiador para 
muitos e tenha certeza de que estamos fazendo todo o possível para garantir um retorno seguro à escola. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Michael P. Watson Robert J. Watt 
Academic Principal CVTE Principal 
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