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                            Preparation • Passion • Perseverance 
13 de outubro de 2020 
 
Boa tarde famílias GNBVT, 
 
Ao iniciarmos o quarto ciclo do ano letivo, continuamos a agradecer a todos vocês (alunos, professores e                 
famílias) enquanto nos adaptamos a um formato de aprendizagem que parece muito diferente das experiências               
educacionais anteriores. 
 
Um lembrete de que o dia letivo começa às 7h30 e termina às 14h31. 
 
Alunos no Campus esta semana (13 de outubro - 16 de outubro) 
Ciclo 4 começa 
Todos os alunos calouros da Divisão 1 se reportam ao programa exploratório CVTE todos os dias desta semana. 
 
Todos os alunos do segundo ano da divisão 1, Juniors e Seniors: 
Terças, quartas e quintas-feiras (13 a 15 de outubro) Os alunos do GREEN Cohort terão suas aulas presenciais                  
de CVTE enquanto os alunos do GOLD Cohort concluem suas tarefas remotas de CVTE. 
 
Sexta-feira (16 de outubro) Os alunos do GOLD Cohort terão suas aulas presenciais de CVTE enquanto os                 
alunos do GREEN Cohort concluirão suas tarefas remotas de CVTE. Isso continuará na semana seguinte na                
segunda-feira, 19 de outubro, e na terça-feira, 20 de outubro. 
 
Todos os alunos da Divisão 2 estarão na área acadêmica e terão todas as aulas concluídas remotamente até                  
terça-feira, 20 de outubro. 
 
Estudantes no Campus PRÓXIMA semana (19 de outubro - 23 de outubro) 
O ciclo 4 continua até 20 de outubro; O Ciclo 5 começa em 21 de outubro 
Todos os alunos calouros da Divisão 1 se reportam ao programa exploratório CVTE na segunda e terça-feira                 
(19 e 20 de outubro). 
 
Todos os alunos calouros da Divisão 2 se reportam ao programa exploratório CVTE na quarta, quinta e                 
sexta-feira (21 de outubro, 22 de outubro e 23 de outubro). 
 
Todos os alunos do segundo ano da divisão 1, Juniors e Seniors: 
Segunda e terça-feira (19 de outubro - 20 de outubro) Os alunos do GOLD Cohort terão suas aulas presenciais                   
de CVTE enquanto os alunos do GREEN Cohort concluem suas tarefas remotas de CVTE. 
 

http://www.gnbvt.edu/


Todos os alunos do segundo ano da divisão 2, Juniors e Seniors: 
Quarta, quinta e sexta-feira (21 de outubro, 22 de outubro e 23 de outubro) Os alunos do GREEN Cohort terão                    
suas aulas presenciais de CVTE enquanto os alunos do GOLD Cohort concluirão suas tarefas remotas de                
CVTE. 
 
Todos os acadêmicos continuarão a ser conduzidos remotamente para todos os alunos / níveis de série. 
 
Transição para a Fase 1B 
A administração está trabalhando cuidadosamente com as autoridades de saúde pública no impacto da pandemia               
Covid-19 na região e no processo de reabertura das escolas. Mantendo uma abordagem cuidadosa para a                
reabertura da escola, GNBVT está preparando uma abordagem mais cautelosa para trazer alunos adicionais na               
escola para sua instrução CVTE. 
 
O distrito está considerando a transferência de Alunos Seniores de volta para o prédio da escola para suas                  
rotações de CVTE começando em 6 de novembro (7º ciclo do ano letivo). A decisão NÃO será tomada                  
oficialmente até a semana anterior (semana encerrada em 30 de outubro) - mas para fins de planejamento e                  
transparência, queremos compartilhar as próximas etapas, caso os dados de saúde pública apóiem essa decisão.               
Se implementado, todos os idosos em ambos os coortes GREEN e GOLD se apresentarão para educação CVTE                 
presencial durante todos os seis dias de sua rotação de fábrica. 
 
Os alunos do segundo ano e do segundo ano continuarão a operar em suas rotações de oficinas sob o modelo de                     
coorte GREEN e GOLD. As agendas dos alunos calouros permanecerão como estão agora. 
 
Os acadêmicos serão conduzidos remotamente para todos os alunos. 
 
Relatórios de progresso do primeiro trimestre 
Os relatórios de progresso serão publicados no portal Aspen na quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Os pais                  
devem revisar o progresso do aluno durante o primeiro trimestre neste momento. 
 
Formulários Escolares 
Certifique-se de que todos os formulários escolares foram enviados. Use este link se você ainda não tiver                 
preenchido os formulários da escola. School Forms in Aspen Instructions 
 
MCAS para turmas de 2022 e 2023 
O Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) divulgou instruções preliminares aos distritos             
com relação às avaliações do MCAS para este ano letivo. DESE espera que todos os alunos juniores façam as                   
avaliações durante este ano letivo. Essas avaliações serão administradas a partir de meados de janeiro de 2021.                 
Sessões de preparação para apoio acadêmico serão oferecidas aos alunos antes das avaliações e serão               
comunicadas até o final deste mês. Os pais / responsáveis são incentivados a ter seus alunos participando dessas                  
sessões para garantir que atendam à determinação de competência DESE. Como você provavelmente sabe,              
obter uma pontuação de aprovação na avaliação do MCAS é um requisito de graduação em todo o estado. 
 
  Todos os alunos do segundo ano (turma de 2023) farão as avaliações MCAS em maio de 2021. 
  
 

https://drive.google.com/file/d/1-BEGBbB1gc3fL1V76KPaRtPlYFXolVqW/view?usp=sharing


 
Lembretes importantes de boletins informativos anteriores: 
 
Aprendizagem Remota e Expectativas do Aluno 
LEMBRETE IMPORTANTE: 
Os alunos são lembrados de que a câmera e o microfone devem estar ligados durante as sessões remotas,                  
completar todas as tarefas, verificar e-mails dos professores quanto aos requisitos de participação durante as               
sessões de suporte e solicitar qualquer suporte de que precisam para ter sucesso em todas as aulas. Os alunos                   
devem estar presentes durante todo o período de aula. Sabemos que isso é um desafio para todos e estamos aqui                    
para ajudar! 
 
Precisamos lembrar aos alunos, em circunstâncias que já ocorreram em outros distritos, que proibiremos              
estritamente as capturas de tela, imagens e / ou qualquer gravação de áudio ou vídeo de quaisquer professores e                   
/ ou colegas de classe. É ilegal em Massachusetts gravar outra pessoa por qualquer meio sem o seu                  
consentimento. As gravações, bem como qualquer outra forma de bullying ou assédio online, serão tratadas               
como uma questão disciplinar e podem resultar em suspensão, expulsão e podem incluir envolvimento da               
polícia. 
 
Os alunos são lembrados do District Expectations SY 2020-2021, e são agradecidos por seus esforços durante o                 
primeiro mês de escola. 
 
Sessões de apoio ao aluno durante acadêmicos remotos 
Os alunos podem ser solicitados a comparecer às sessões assíncronas (sessões de suporte independentes à tarde                
durante seus dias acadêmicos remotos. A participação obrigatória fica a critério dos professores. Os professores               
estão monitorando o progresso dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem e identificando alunos que                
estão lutando com os conceitos de nível de série enviar tarefas que atendam aos padrões de competência. Esses                  
alunos deverão comparecer às sessões e receberão notificações em seus e-mails escolares. Os pais /               
responsáveis devem verificar regularmente o portal Aspen para obter notas atualizadas e também podem enviar               
e-mails aos professores solicitando apoio para seus filhos caso existam preocupações. 
 
Saúde e segurança 
Pedimos aos nossos alunos que fiquem em casa se estiverem doentes. Isso ajudará a minimizar as taxas de                  
incidência de resfriado comum, gripe e COVID-19. Se o seu aluno estiver passando por algum dos problemas a                  
seguir, por favor, mantenha-o em casa e informe ao GNBVT Nurses Office no ramal 204 ou 205:  

● Febre 100 e mais  
● Calafrios / calafrios agitados  
● Dor de cabeça quando em combinação com / outros sintomas  
● Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica) 
● Dores musculares ou dores no corpo  
● Dificuldade ao respirar  
● Náusea, vômito, diarreia 
● Nova perda de cheiro ou sabor  
● Fadiga quando em combinação com / outros sintomas  
● Dor de garganta  
● Congestão nasal / coriza (não devido a outras causas / alergias conhecidas) quando em combinação com                

outros sintomas 

https://drive.google.com/file/d/1mcbb5QtbTduPAQ5K2y0SMRmflwmgQY2M/view?usp=sharing


 
Se seu filho estiver exibindo algum dos sintomas acima, mantenha-o em casa e chame seu médico. Você deverá                  
fornecer documentação médica ao retornar à escola. 
 
Seu aluno pode retornar à escola quando o seguinte for verdade: 
 

● Seu provedor de serviços médicos determinou uma doença diferente de COVID 19 e autorizou o aluno a                 
retornar (um atestado médico deve ser fornecido à escola), OU 

● Seu aluno teve resultados negativos no teste para COVID 19, nenhum sintoma E uma nota do provedor                 
médico 

 
ATENÇÃO: Se você for notificado de que é COVID positivo ou que foi contato próximo de um indivíduo                  
COVID positivo, entre em contato com seu médico e avise a enfermeira da escola imediatamente. Nossas                
enfermeiras escolares trabalharão com você para determinar as datas, se for apropriado para um aluno retornar à                 
escola. 
 
Epipens: Se o seu aluno tem uma alergia com risco de vida e requer um epipen, notifique a enfermeira se você                     
não recebeu a papelada para preencher. Os alunos podem trazer seus Epipens para a escola e fornecer um para a                    
enfermeira e o outro para ser mantido em sua mochila. 
 
Os medicamentos vendidos sem prescrição médica podem ser levados para a escola em uma garrafa lacrada                
junto com um pedido de médico. Você precisará assinar um formulário de consentimento dos pais, que pode ser                  
fornecido à enfermeira. 
 
Inaladores: Os alunos podem trazer para a escola e guardar na mochila. Os pais / responsáveis precisam obter                  
um pedido de medicamento, bem como assinar um Termo de Consentimento Parental e fornecer à enfermeira. 
 
Exame físico atualizado: pedimos que você forneça um exame médico recente, caso não tenha fornecido à                
enfermeira da escola. Por favor, inclua um registro de imunização de vacinas recentes / futuras administradas                
neste ano escolar. 
 
Caixa de depósito trancada: Há uma caixa de depósito trancada para qualquer aluno que deseja entregar a                 
papelada que não requeira a atenção imediata da enfermeira. 
  
Vacinação Meningocócica: 
Para o ano letivo de 2020-2021, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts está exigindo prova de                 
vacinação meningocócica para alunos que entram na 11ª série. De acordo com este novo regulamento, todos os                 
alunos devem receber um reforço no 16º aniversário ou após. 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. 
 
Vacinação 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. Agradecemos antecipadamente por nos ajudar a manter o cumprimento desses novos mandatos do              
Departamento de Saúde Pública. 
 



Viagem do aluno para estados de alto risco: Todos os alunos e famílias são lembrados de que viajar para fora                    
de Massachusetts para estados considerados de “alto risco” pela Comunidade de Massachusetts requer uma              
quarentena de 14 dias ou teste COVID-19 negativo que foi administrado por até 72 horas antes de sua chegada a                    
Massachusetts. A prova dos resultados do teste COVID-19 deve ser fornecida ao Gabinete de Atendimento da                
escola. 
 
Máscaras com válvulas / respiradouros de expiração 
A orientação dos Centros de Controle de Doenças (CDC) sobre máscaras avisou as escolas que máscaras com                 
válvulas de expiração ou respiradouros não são aceitáveis para uso escolar. 
 
Rotas de ônibus 
A capacidade dos alunos de ir de ônibus para a escola foi afetada pela pandemia Covid-19. A empresa de ônibus                    
concluiu suas rotas e essas rotas foram comunicadas a todas as famílias por meio de um mensageiro da escola                   
na segunda-feira, 13 de setembro, e são publicadas no site da escola. Entendemos que isso também representa                 
problemas para as famílias e permanecemos comprometidos e preparados para discutir com todos os pais               
conforme necessário. 
 
Café da manhã almoço 
As famílias que se sentem qualificadas para o preço do café da manhã e almoço grátis ou com preço reduzido                    
podem visitar www.myschoolapps.com para preencher um requerimento. Se você já foi notificado sobre seu              
status de certificação direta, não é necessário preencher um formulário. 
 
Para transações sem dinheiro, as famílias podem estabelecer uma conta com o número de identificação do seu                 
aluno para colocar dinheiro em sua conta para digitalizar sua identificação no checkout usando              
www.myschoolbucks.com.  
 
Estamos aqui para ajudar a educar seu filho e apoiá-lo durante este período desafiador! Por favor,                
deixe-nos saber como podemos ajudar. 
 
Sincerely, 

 
Michael P. Watson Robert J. Watt 
Academic Principal CVTE Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School is committed to ensuring equal opportunities for all students.  The school does not 
discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, religion, sexual orientation, gender identity, age, homelessness, immigration 
status or veteran status in its education programs and activities, including admission to or employment in such programs or activities. 
 

       James L. O’Brien                     Michael P. Watson                     Robert J. Watt                    Pamela Stuart 
          Superintendent-Director                                            Principal                                                      Principal                              School Business Administrator 

 Proudly Serving the Towns of Dartmouth and Fairhaven and the City of New Bedford  

http://www.myschoolapps.com/
http://www.myschoolbucks.com/


Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 2020-2021 School Year

Aug./September 2020 October 2020 November 2020
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

December 2020 January 2021 February 2021
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28

31

March 2021 April 2021 May 2021
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

June 2021 IMPORTANT DATES
S M T W T F S September 16 - First Day of School December 23rd - Early Release Day

1 2 3 4 5 September 7th - Labor Day (No school) December 24th - January 1st - Vacation (No school)
6 7 8 9 10 11 12 October 12th - Columbus Day (No school) January 18th - Martin Luther King Jr. Day (No school)
13 14 15 16 17 18 19 November 11th - Veterans' Day (No school) February 15th - 19th - Vacation (No school)
20 21 22 23 24 25 26 November 22nd - Open House March 26th - Trimester 2 ends
27 28 29 30 November 25th - Early Release Day April 2nd - Good Friday (No school)

November 26th-27th - Thanksgiving (No School) April 19th - 23rd - Vacation (No school)
December 4th - No school due to Open House May 31st - Memorial Day (No school)

December 15th - Trimester 1 ends June 15th - Last Day of School

Preparation • Passion • Perseverance



2020 - 2021 School Year 
Cycle Schedule 

 
Freshmen, sophomores, juniors, and seniors are identified as follows: 
 
Examples:  Sue Jones 9-1 (9 = grade level, 1= division number and cycle reporting to academic / related classes).  James 
Smith 11-2 (11= grade level, 2 = division number and cycle reporting to academic / related classes). 
 
All odd numbered divisions will report to Academic and Related classes during the ODD Cycle. 
 
All even numbered divisions will report to Academic and Related classes during the EVEN Cycle. 
 
1STTRIMESTER  2ND TRIMESTER   3RD TRIMESTER  
 
CYCLE 1 
Sept.  16,17,18, 

21,22,23 
 
CYCLE 2 
Sept.  24,25,28,  
          29,30,Oct 1   
  
CYCLE 3 
Oct. 2,5,6,        

7,8,9 
 
CYCLE 4 
Oct. 13,14,15,   
 16,19,20 
 
CYCLE 5 
Oct.    21,22,23,  
 26,27,28 
 
CYCLE 6 
Oct.    29,30, Nov. 

2,3,4,5  
  
CYCLE 7 
Nov.    6,9,10,      

12,13,16 
 
CYCLE 8 
Nov. 17,18,19,  

20,23,24 
 

CYCLE 9 
Nov. 25,30,Dec.1,  

2,3,7 
 
CYCLE 10 
Dec.   8,9,10,      

11,14,15 
 
 
 

 
CYCLE 11 
Dec. 16,17,18  
 21,22,23 
 
CYCLE 12 
Jan.   4,5,6,        

7,8,11 
 
CYCLE 13 
Jan. 12,13,14,     
 15,19,20 
  
CYCLE 14 
Jan. 21,22,25,  
 26,27,28 
 
CYCLE 15 
Jan. 29, Feb 1, 2, 

3,4,5 
 
CYCLE 16 
Feb.  8,9,10,      

11,12,22 
 
CYCLE 17 
Feb. 23,24,25,  
 26,Mar 1,2 
 
CYCLE 18  
Mar.    3,4,5,        

8,9,10 
 
CYCLE 19 
Mar.  11,12,15, 
 16,17,18 
 
CYCLE 20 
Mar. 19,22,23,  

24,25,26 
 
 
 

 
CYCLE 21 
Mar. 29,30,31,  

April 1,5,6  
 
CYCLE 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
April. 7,8,9,          

12,13,14 
 
CYCLE 23 
April 15,16,26,  
 27,28,29 
 
CYCLE 24 
April  30, May 3,4,  
 5,6,7 
 
CYCLE 25 
May 10,11,12,      

13,14,17 
  
CYCLE 26 
May   18,19,20,  

21,24,25 
 

CYCLE 27 
May  26,27,28,   

June 1, 2 
 
CYCLE 28 
June 3,4,7,            

8,9 
 
CYCLE 29 – Finals 
Odd Cycle Day 1 & 4 
June 10, 11 

  
CYCLE 30 – Finals 
Even Cycle Day 1&4 
June 14,15  
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