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2 de novembro de 2020 
 
Boa tarde famílias GNBVT, 
 
Esperamos que este boletim os encontre bem. Agradecemos o compromisso com o GNBVT por parte de                
famílias, alunos, professores e administradores. 
 
Estudantes no Campus ESTA semana (2 de novembro - 6 de novembro) 
O Ciclo 6 continua até 5 de novembro; O ciclo 7 começa em 6 de novembro 
Todos os alunos calouros da Divisão 1 se reportam ao programa exploratório CVTE segunda, terça, quarta e                 
quinta-feira (2 de novembro, 3 de novembro, 4 de novembro e 5 de novembro). 
 
Todos os alunos calouros da Divisão 2 se reportam ao programa exploratório CVTE na sexta-feira (6 de                 
novembro). 
 
Todos os alunos do segundo ano da divisão 1, Juniors e Seniors: 
Os alunos do GREEN Cohort terão suas aulas presenciais de CVTE na segunda-feira (2 de novembro),                
enquanto os alunos do GOLD Cohort terão suas tarefas de CVTE remotas. Os alunos da Coorte GOLD se                  
reportam para sua instrução de CVTE presencial na terça, quarta e quinta-feira (3 de novembro, 4 de novembro                  
e 5 de novembro) enquanto os alunos da Coorte GREEN completam suas tarefas de CVTE à distância. Isso                  
conclui o ciclo 6. 
 
Todos os acadêmicos continuarão a ser conduzidos remotamente para todos os alunos / níveis de série. 
 
Estudantes no campus PRÓXIMA semana (9 de novembro - 13 de novembro) 
O ciclo 7 continua ao longo da semana - observe que NÃO há aulas na quarta-feira, 11 de novembro, em                    
observância ao Dia dos Veteranos 
Todos os alunos calouros da Divisão 2 se reportam ao programa exploratório CVTE esta semana. 
 
Todos os alunos do segundo ano da divisão 2, Juniors e Seniors: 
Os alunos do GREEN Cohort terão suas aulas presenciais de CVTE na segunda e terça-feira (9 de novembro e                   
10 de novembro), enquanto os alunos do GOLD Cohort terão suas atribuições de CVTE remotas. Os alunos da                  
Coorte GOLD se reportam para a instrução de CVTE presencial na quinta e sexta-feira (12 de novembro e 13 de                    
novembro), enquanto os alunos da Coorte GREEN completam suas tarefas CVTE remotas. 
 
Todos os acadêmicos continuarão a ser conduzidos remotamente para todos os alunos / níveis de série. 
 

http://www.gnbvt.edu/


Transição para a Fase 1B 
Os preparativos finais estão sendo concluídos na próxima semana para que os alunos seniores voltem à escola                 
em tempo integral para seus dias de aprendizagem CVTE. Isso permanece, é claro, passível de revisão à medida                  
que os dados científicos / de saúde relacionados à pandemia continuam a evoluir. Para fins de nosso plano de                   
reabertura, isso será referido como nosso plano de Fase 1B. 
 
Começando, terça-feira, 17 de novembro de 2020 (ciclo 8, dia 1), os alunos seniores nas coortes GREEN e                  
GOLD se reportarão às suas oficinas CVTE de acordo com nosso plano de Fase 1B divulgado por meio das                   
cartas dos diretores nas últimas semanas. Todos os protocolos de distanciamento social que foram estabelecidos               
e em vigor neste ano letivo serão rigorosamente cumpridos. Se alterações adicionais forem feitas, as famílias                
serão notificadas. 
 
 MCAS para a classe de 2022 (11ª série) 
As avaliações MCAS em ELA e Matemática serão administradas a todos os juniores (Classe de 2022) durante a                  
janela de teste estabelecida pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária (14 de janeiro a 5 de                 
fevereiro). O GNBVT está atualmente planejando que essas avaliações sejam administradas de maneira             
socialmente distante e segura. Conseguir uma pontuação de aprovação (cumprindo a determinação de             
competência estabelecida pelo DESE) nas avaliações MCAS é um requisito de graduação em todo o estado. 
 
Sessões de preparação de suporte acadêmico serão oferecidas aos alunos a partir de novembro para se                
prepararem para os testes ELA e Math MCAS planejados de 14 de janeiro a 5 de fevereiro. Essas sessões                   
começarão na segunda-feira, 9 de novembro. 
 
Os pais / responsáveis são incentivados a que seus alunos participem dessas sessões para garantir que atendam à                  
determinação de competência DESE. 
 
Café da manhã almoço 
A partir de 2 de novembro, todos os alunos estão qualificados para participar do programa de refeições do                  
USDA Seamless Summer Option (SSO) que está disponível até 30 de junho ou até que o financiamento não                  
esteja disponível. Isso significa que todos os alunos receberão (sem custo) 1 café da manhã completo e 1                  
almoço completo todos os dias. Os alunos no prédio continuarão a ter seus turnos de almoço normalmente. Os                  
alunos remotos agora terão a oportunidade de pedir refeições para os dias em que estão aprendendo                
remotamente com 2 dias de coleta diferentes (terças e quintas-feiras das 9h00 às 10h00). Os links para o pedido                   
remoto estarão no site da escola. 
 
Se a qualquer momento o distrito tiver que voltar a um programa pago, as famílias que se sentirem qualificadas                   
para o café da manhã gratuito ou com preço reduzido podem visitar http://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.  
 
 

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


Relatórios de progresso do primeiro trimestre 
Os relatórios de progresso foram postados no portal Aspen na última quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Os                  
pais / responsáveis são incentivados a revisar as notas dos alunos e se comunicar diretamente com os                 
professores e orientadores sobre quaisquer preocupações que possam ter. O primeiro trimestre fecha em 15 de                
dezembro e os boletins serão publicados no Portal Aspen em 23 de dezembro. 
 
Serviços especiais 
Haverá uma reunião do Conselho Consultivo de Pais de Educação Especial na terça-feira, 10 de novembro de                 
2020, a partir das 15h00. - 16:00. Use o link a seguir para ver o convite e o link da reunião.                     
https://www.gnbvt.edu/parents-students/special-services/gnbvt-sepac/ 
 
Open House 2020 
As informações sobre o Open House 2020, previsto para domingo, 22 de novembro, serão divulgadas durante a                 
semana de 9 de novembro (próxima semana). 
 
Lembretes importantes de boletins informativos anteriores: 
 
Aprendizagem Remota e Expectativas do Aluno 
LEMBRETE IMPORTANTE: 
Os alunos são lembrados de que sua câmera e microfone (a menos que orientado de outra forma pelo instrutor)                   
devem estar ligados durante as sessões remotas, completar todas as tarefas, verificar e-mails dos professores               
para requisitos de participação durante as sessões de suporte e solicitar qualquer suporte de que precisam para                 
ter sucesso em todas de suas aulas. Os alunos devem estar presentes durante todo o período de aula. Durante o                    
tempo assíncrono (tempo de aprendizagem independente), os alunos devem completar todas as tarefas em              
preparação para o próximo horário de aula síncrono (ao vivo) programado. É importante que todos os alunos                 
estejam preparados para os períodos de aula e, ao completar essas tarefas, isso fornecerá aos professores as                 
informações de que precisam para garantir resultados positivos de aprendizagem dos alunos. 
 
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 sem o consentimento                  
prévio dos professores e colegas. É ilegal em Massachusetts gravar outra pessoa por qualquer meio sem 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. 
 
Saúde e segurança 
 
Pare a propagação! 
O Commonwealth está lançando um programa de testes estratégicos em Massachusetts para indivíduos             
assintomáticos em um esforço para impedir a disseminação do COVID-19. O Commonwealth exorta os              
residentes de New Bedford e outras comunidades de alto risco a fazerem o teste. O teste é GRATUITO e está                    

https://www.gnbvt.edu/parents-students/special-services/gnbvt-sepac/
https://drive.google.com/file/d/1mcbb5QtbTduPAQ5K2y0SMRmflwmgQY2M/view?usp=sharing


disponível nos seguintes locais de New Bedford (mais informações podem ser encontradas online em              
https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread : 
 

● Centro de Saúde Comunitário de Greater New Bedford: 508-742-3807 
● O Seven Hills Behavioral Health Van fará o teste em vários locais da cidade (consulte o site acima para 

dias / horários específicos. 
● Casa da Irmã Rose: 508-996-0546 

 
Por favor, fique em casa se estiver doente! 
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 
 
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 médico 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 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. 
 
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. 

https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread


 
Rotas de ônibus 
A capacidade dos alunos de ir de ônibus para a escola foi afetada pela pandemia Covid-19. As rotas de ônibus                    
são publicadas no site da escola. 
 
Agradecemos por seu apoio contínuo e foco em apoiar todos os alunos de Greater New Bedford Voc-Tech                 
durante este momento desafiador!  
 
 
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  


