
   

 

 

 

 

Boa tarde famílias GNBVT,                                           31 de agosto de 2020    

 Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todas as famílias GNBVT por completarem as pesquisas 

distritais e fornecerem as informações necessárias sobre o retorno à escola no próximo ano letivo. Este foi 

certamente um momento desafiador, estressante e difícil para todos nós. Esperamos que todos estejam 

bem em tempos verdadeiramente sem precedentes. 

As expectativas para o aprendizado remoto serão muito diferentes neste ano letivo, pois o Departamento 

de Educação Elementar e Secundária estabeleceu diretrizes claras para a realização de aulas ao vivo, nas 

quais os alunos devem comparecer e participar como se a aula estivesse ocorrendo no local. Como você 

provavelmente deve saber, a Greater New Bedford Voc-Tech será reaberta sob seu Plano de 

Aprendizagem Híbrida de Fase I, que inclui aprendizagem presencial e remota para todos os alunos no 

início do ano letivo. Você deve ter recebido uma cópia do plano de reabertura completo no início deste 

mês. 

• O que significa o Plano de Aprendizado Híbrido durante a Fase I? 

Os alunos da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª séries que estão no ciclo acadêmico terão suas aulas remotamente / de casa. 

Prevê-se que assistam às aulas online ao vivo, com vídeo / áudio ligados, de acordo com o horário previsto 

no Plano de Reabertura. Os alunos da 9ª série que estão no ciclo da oficina se reportarão à escola para 

aprendizagem presencial durante todos os seis dias do ciclo. Os alunos na 10ª, 11ª e 12ª séries que estão 

no ciclo da oficina se reportarão à escola para aprendizagem presencial 3 do ciclo de 6 dias com os 3 dias 

restantes aprendendo na oficina remotamente / de casa de acordo com seu grupo VERDE ou OURO 

atribuído . 

• E se eu escolher uma opção remota completa para meu aluno na pesquisa de reabertura? 

Os pais / responsáveis que escolheram que seu aluno não retorne ao prédio serão contatados por um 

administrador nesta semana com detalhes de como o aprendizado remoto completo funcionará e o acordo 

que precisaremos ser concluído. As famílias que escolhem uma experiência de aprendizagem remota para 

seus alunos devem permanecer como aprendizes remotos pelo menos até janeiro de 2021. 

• O que é uma coorte? 

Uma coorte é o grupo ao qual seu aluno é atribuído. Para este ano, temos duas coortes - VERDE e OURO. 

As coortes são necessárias para garantir um distanciamento social adequado durante as diferentes fases do 

nosso plano de reabertura de escola. 

• Quando começa o ano letivo para os alunos? 
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Quarta-feira, 16 de setembro para todas as séries. Todos os alunos calouros / 9ª série da oficina e o grupo 

VERDE de alunos do segundo ano / 10ª série, juniores / 11ª série e alunos do último ano / 12ª série se 

apresentarão pessoalmente na escola em 16 de setembro. Todos os alunos da coorte GOLD e todas as 

classes acadêmicas começarão a aprender remotamente / de casa em 16 de setembro. 

• Como posso saber em que grupo meu filho está inserido? 

As programações serão divulgadas amanhã e publicadas no portal Aspen do seu aluno. As anotações da 

programação em que o aluno é colocado. Cópias impressas das programações dos alunos da 9ª série serão 

distribuídas durante a orientação do primeiro ano. Os alunos da 10ª, 11ª e 12ª séries receberão uma cópia 

impressa no primeiro dia de aula. 

•Que horas que a escola começa? O dia escolar continua das 7h30 às 14h31. 

• O que envolve a Fase II? 

O distrito consideraria potencialmente passar para a Fase II de seu plano de reabertura após o Dia de 

Colombo, quando todos os alunos participariam pessoalmente de sua loja e completariam sua 

programação acadêmica remotamente / de casa. Isso só pode ocorrer se os dados de saúde pública 

apoiarem a decisão naquele momento. As informações sobre a mudança para a Fase II seriam fornecidas 

no início de outubro. 

• Haverá atendimento? 

Sim. A presença será feita para cada bloco / loja de classe tanto remotamente quanto no prédio. Os alunos 

devem estar presentes em todas as aulas. 

• E se meu aluno estiver tendo problemas com sua conta do portal Aspen? 

Envie um e-mail para aspen@gnbvt.edu com o nome e sobrenome do aluno, ID # e o problema que você 

está tendo. Um membro de nossa equipe de TI responderá a você. 

• Como atualizo minhas informações com a escola para que eu possa receber todas as comunicações da 

escola eletronicamente? 

https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/StudentEmergencyContactInformation Após 

a atualização dos dados em nosso sistema, a sincronização com todas as plataformas levará de 24 a 48 

horas. 

• E se meu aluno não tiver iniciado suas atribuições de verão e não souber como fazer o login? 

Por favor enviar e-mail summer@gnbvt.edu com o nome e sobrenome do aluno, ID # e o problema que 

você está tendo. Alguém responderá a você assim que tiver uma resposta para você. 

• Recebi um telefonema sobre uma pesquisa a ser concluída a respeito da reabertura de escolas. Eu não 

recebi a pesquisa. Como posso completar isso?  

Você pode completá-lo usando o seguinte link: Pesquisa de reabertura para familias Se você já enviou sua 

resposta, não envie outra resposta. Se você tiver alguma dúvida ou desejar a pesquisa em espanhol ou 

português, envie um e-mail: reopening@gnbvt.edu.  
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• Haverá Orientação para Calouros este ano? 

Sim. A orientação dos calouros será presencial durante a semana de 8 a 11 de setembro. Os alunos só 

serão permitidos no Auditório. Eles estarão socialmente distantes e devem usar máscaras o tempo todo 

enquanto estiverem no campus. As sessões de perguntas e respostas para os pais serão realizadas com o 

Reitor de Calouros, Diretor de Orientação e Conselheiros de Orientação de Calouros na terça-feira 15 de 

setembro às 10:00 e 18:00. Um link para esta sessão virtual será enviado a todos os pais / responsáveis 

calouros de segunda a 14 de setembro. 

• Haverá uma sessão informativa para alunos / pais de alunos da 10ª, 11ª e 12ª séries sobre o plano de 

reabertura? 

 

Sim. Haverá sessões informativas na quinta-feira, 10 de setembro às 18h00. e segunda-feira, 14 de setembro às 

18h00 Ambas as sessões serão transmitidas ao vivo via WebEx. O link para participar das sessões será 

compartilhado com as famílias na semana de 8 de setembro. 

• Tenho ouvido falar de alunos que precisam de vacinas contra a gripe. Isso é verdade para meu aluno? 

O Departamento de Educação Primária e Secundária divulgou orientações com escolas e o público do Escritório 

Executivo de Saúde e Serviços Humanos na última semana em relação à exigência da vacina contra a gripe. 

Todos os alunos em Massachusetts devem receber a vacina contra a gripe até 31 de dezembro de 2020. Forneça 

a documentação do médico do seu filho para a enfermeira da escola dentro do prazo. 

Para o ano letivo de 2020-2021, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts está exigindo prova de 

vacinação meningocócica para alunos entrando na 11ª série. De acordo com este novo regulamento, todos os 

alunos devem receber um reforço no ou após o seu 16º aniversário. Pedimos que você forneça prova dessa 

imunização, enviando um registro de imunização atualizado antes de retornar à escola no outono ou quando seu 

filho completar 16 anos (durante o ano letivo). Por favor, envie a prova exigida pela enfermeira da escola. 

Agradecemos antecipadamente por nos ajudar a manter o cumprimento desses novos mandatos do Departamento 

de Saúde Pública. 

Finalmente, as famílias devem observar que se as finanças foram afetadas pela atual crise de saúde do COVID-

19, você tem a possibilidade de solicitar assistência (SNAP) por meio do Estado de Massachusetts. 

Por favor visite  https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para se inscrever para benefícios SNAP ou  

https://www.myschoolapps.com para preencher o aplicativo para o preço gratuito ou reduzido do café da manhã 

e almoço fornecidos pela escola. 

Lembre-se de que estamos aqui para ajudar você e seu filho na educação. Desejamos a você um descanso saudável 

e seguro no seu verão e sabemos que estamos pensando em todos os nossos alunos GNBVT e suas famílias 

enquanto nos preparamos para reabrir o ano letivo nas próximas duas semanas. 

 

Atenciosamente, 

      

Michael P. Watson                              Robert J. Watt 

Academic Principal                            CVTE Principal 
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