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Boa tarde Famílias GNBVT, 
 
Ao começarmos mais uma semana, gostaríamos de cumprimentar todos os alunos e famílias por seu trabalho                
árduo - tanto em seguir todos os protocolos de segurança na escola quanto no ajuste 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 (5 de outubro - 9 de outubro) 
Ciclo 3 continua 5 de outubro - 9 de outubro 
Todos os alunos calouros da Divisão 2 se reportam para seu programa exploratório CVTE todos os dias desta                  
semana. 
 
Todos osDivisão 2 GREEN alunos do segundo ano, juniores e seniores daCohort concluem sua rotação de                
CVTE presencial para o ciclo 3, na segunda-feira, 5 de outubro e terça-feira, 6 de outubro e concluirão suas                   
atribuições remotas de sua área de loja CVTE até sexta-feira, 9 de outubro. GOLD Cohort do segundo ano,                  
juniors e seniors concluem atribuições de CVTE remotas para o ciclo 3 na segunda-feira, 5 de outubro e                  
terça-feira, 6 de outubro e relatório para instrução de CVTE presencial de quarta, 7 de outubro a sexta-feira, 9                   
de outubro. 
 
Todos os alunos da Divisão 1 estarão na área acadêmica e terão todas as aulas concluídas remotamente. 
 
Formulários 
escolares Todos os formulários escolares foram carregados no portal Aspen este ano. O preenchimento desses               
formulários deve ser feito até segunda-feira, dia 12 de outubro. Use o link a seguir para acessar as instruções                   
sobre como fazer isso. Formulários Escolares em Aspen Instruções 
 
MCAS 
O Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) divulgou instruções preliminares aos distritos             
com relação às avaliações MCAS para este ano letivo. Como você sabe, a turma júnior deste ano (turma de                   
2022) não fez as avaliações no ano passado devido à pandemia de Covid-19. DESE espera que todos os                  
alunos juniores façam as avaliações durante este ano letivo. Atualmente, estamos nos estágios de              
planejamento para administrar essas avaliações de acordo com todas as diretrizes do DESE. Sessões de               
preparação para apoio acadêmico serão oferecidas aos alunos antes dessas avaliações e serão             
comunicadas nas próximas semanas. Os pais / responsáveis são incentivados a ter seus alunos participando               

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


dessas sessões para garantir que eles 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.  
 
Máscaras com válvulas de expiração / respiradouros A 
orientação dos Centros de Controle de Doenças (CDC) sobre máscaras aconselhou as escolas que máscaras com                
válvulas de expiração ou respiradouros não são aceitáveis para a escola usar. 
 
Informações de 
Orientação Os Conselheiros de Orientação fornecerão aos alunos e famílias importantes informações de nível de 
série sobre Exploratório, requisitos de promoção / graduação, relatórios de crédito, relatórios de reprovação, 
planejamento pós-secundário, informações de ajuda financeira (FAFSA), bolsas de estudo e outros eventos 
futuros. via e-mail e salas de aula do Google dos conselheiros. Use o GNBVT Guidance Office College 
Resources Google Classroom para acessar informações específicas para o processo de inscrição para a 
faculdade. https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTM4Nzc2MTk1  Código de: logintgjaddz 
 
PSATs: Devido à Covid-19, o GNBVT não administrará PSATs durante o ano letivo de 2020-2021. Visite                
www.collegeboard.com para testes práticos SAT GRÁTIS. 
 
SATs: Muitas, senão a maioria, faculdades e universidades estão dispensando os requisitos do SATs para a                
Classe de 2021 devido ao impacto que Covid-19 teve na administração do teste. Por favor, verifique no College                  
Board as datas dos testes agendados em Massachusetts E também cancelamentos, pois muitas das datas dos                
testes de outubro foram canceladas. As datas dos próximos testes SAT são: 7 de novembro, 5 de dezembro, 13                   
de março, 8 de maio e 5 de junho. Verifique no College Board os locais de teste reais. Entre em contato com seu                       
Conselheiro de Orientação para determinar se você se qualifica para uma isenção de pagamento do SAT. 
 
Relatórios de progresso do primeiro trimestre: Os relatórios de progresso serão postados no portal Aspen na                
quarta-feira - 28 de outubro de 2020. 
 
National Honor Society: Os convites para a GNBVT National Honor Society serão enviados para juniores e                
idosos com um GPA cumulativo de 3,6 ou superior via EUA mail em 9 de outubro (os membros atuais não                    
precisam se inscrever novamente). Por favor, devolva as informações solicitadas ao Dr. Larkin até o prazo (1º                 
de novembro) para que sejam consideradas pelo Conselho Consultivo do NHS. Envie um e-mail ao Dr. Larkin                 
com quaisquer perguntas que você possa ter em heather.larkin@gnbvt.edu. 
 
Lembretes importantes de boletins informativos anteriores: 
 
aprendizado remoto e expectativas do aluno 
LEMBRETE IMPORTANTE: os 
alunos são lembrados de que sua câmera e microfone devem estar ligados durante as sessões remotas, concluem                 
todas as tarefas, verificam os e-mails dos professores quanto aos requisitos de participação durante as sessões de                 
suporte e solicitam todo o suporte de que precisam para ter sucesso em todas as suas aulas. Os alunos devem                    

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTM4Nzc2MTk1
http://www.collegeboard.com/
mailto:heather.larkin@gnbvt.edu


estar presentes durante todo o período de aula. Sabemos que isso é um desafio para todos e estamos aqui para                    
ajudar! 
 
Devemos 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 da Expectativas Distrito SY2020-2021, e são agradecidos por seus esforços durante os                
primeiros dias de escola. 
 
Sessões de apoio ao aluno duranteremotas Os 
aulasalunos podem ser obrigados a comparecer às sessões assíncronas (sessões de apoio 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 direção aos objetivos de aprendizagem e              
identificando os alunos com dificuldades com conceitos de nível de série / não envio de tarefas que atendam aos                   
padrões de competência. Esses alunos serão obrigados a 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-mail aos professores solicitando apoio para o (s) seu (s) filho (s) devem                  
existir preocupações. 
 
Saúde e Segurança 
Pedimos aos nossos alunos que fiquem em casa se estiverem doentes. Isto ajudará a minimizar as taxas de                  
incidente de constipação comum, gripe e COVID-19. Se o seu aluno estiver a ter qualquer um dos seguintes,                  
por favor, mantenha-os em casa e informe o Gabinete de Enfermagem GNBVT no ramal 204 o r 205:  
 

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

combinação com outros sintomas 
 
Se seu filho estiver exibindo algum dos sintomas acima, por favor, mantenha seu filho em casa e ligue seu                   
médico. Você deverá fornecer documentação médica ao retornar à escola. 
 
Seu aluno pode retornar à escola quando o seguinte for verdadeiro: 

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


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

● Seu aluno tem resultados negativos no teste para COVID 19, não sintomas E uma nota do provedor                 
médico 

 
OBSERVAÇÃO: Se você for notificado de que é COVID positivo ou foi um contato próximo de um indivíduo                  
COVID positivo, entre em contato com o seu médico e notifique 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 escolar 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 gripeTodos 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 escritório de atendimento da                
escola. 
 



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 
Famílias que se sentem qualificadas para o preço do café da manhã e almoço grátis ou compodem visitar                  
descontowww.myschoolapps.com para preencher um formulário. 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 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. 
 
Atenciosamente, 

 
Michael P. Watson Robert J. Watt 
Diretor Acadêmico O Diretor do CVTE 
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Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School está comprometido em garantir oportunidades iguais para todos os alunos. A 
escola não discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, sexo, deficiência, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, falta de 
moradia, status de imigração ou condição de veterano em seus programas e atividades educacionais, incluindo admissão ou emprego em tais 
programas ou atividades. 
 

       James L. O'Brien Michael P. Watson Robert J. Watt Pamela Stuart   
          Superintendente-Diretor Principal Administrador de Empresas da Escola Principal, 

 Servindo com Orgulho às Cidades de Dartmouth e Fairhaven e à Cidade de New Bedford  


