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                       Preparation • Passion • Perseverance 
 
23 de novembro de 2020 

 

Boa tarde famílias GNBVT, 

Esperamos que este boletim informativo encontre todos vocês bem. À medida que nos aproximamos do recesso de                 

Ação de Graças, desejamos a todos os alunos / famílias um feriado tranquilo em meio às circunstâncias difíceis                  

criadas pela pandemia. A escola estará em funcionamento desta semana a quarta-feira (25 de novembro), quando os                 

alunos serão dispensados às 10:50 da manhã. A escola será retomada na segunda-feira, 30 de novembro de 2020,                  

continuando a seguir nosso modelo híbrido. 

 

Estudantes no Campus ESTA semana (23 a 25 de novembro) 

O ciclo 8 termina na terça-feira, 24 de novembro. O ciclo 9 começa na quarta-feira, 25 de novembro. 

Todos os alunos do primeiro ano da Divisão 1 se reportam ao programa exploratório CVTE na segunda e terça-feira. 

Todos os alunos da Divisão 2 do primeiro ano se reportam para o programa exploratório CVTE na quarta-feira. 

Todos os alunos da Divisão 1 do segundo ano e do terceiro ano da Coorte GOLD concluem suas aulas presenciais de                     

CVTE para o ciclo 8 na terça-feira, 24 de novembro, enquanto os alunos da Coorte GREEN completam suas                  

atribuições CVTE remotas. 

Todos os alunos sênior da Divisão 1 em ambos os coortes GREEN e GOLD concluem suas instruções de CVTE                   

presenciais para o ciclo 8 na terça-feira, 24 de novembro. 

Todos os alunos do segundo ano e do terceiro ano da Divisão 2 Os alunos do GREEN Cohort se reportam para a                      

instrução presencial de CVTE para o ciclo 9 na quarta-feira, 25 de novembro, enquanto os alunos do GOLD Cohort                   

concluem suas atribuições de CVTE à distância. 

Todos os alunos sênior da Divisão 2 em ambos os coortes GREEN e GOLD se reportam para sua instrução CVTE                    

presencial para o ciclo 9 na quarta-feira, 25 de novembro. 

 

Todos os acadêmicos continuarão a ser realizados remotamente para todos os alunos. 

Por favor, tome nota- NÃO haverá RECOLHA DE REFEIÇÃO REMOTA na quinta-feira, 26 de novembro. 

 

 

 

 

 

                  1121 Ashley Boulevard, New Bedford, MA  02745-2496 
                  Tel. 508-998-3321    Fax 508-995-7268   www.gnbvt.edu 

 

http://www.gnbvt.edu/


Horário escolar para quarta-feira, 25 de novembro (meio dia antes do Dia de Ação de Graças) 

Quarta-feira, 25 de novembro, é o dia antes do Dia de Ação de Graças. Será o ciclo 9, Dia 1. Este dia é meio dia de                          

aula com dispensa às 10:50 da manhã. Não haverá almoço servido. Os alunos programados para aprendizagem                

CVTE presencial se apresentarão conforme programado e serão dispensados às 10h50. Os alunos programados para               

aprendizagem CVTE remota seguirão o mesmo cronograma. 

 

Os alunos em Academics terão uma programação ligeiramente alterada para acomodar o meio-dia. NÃO haverá               

sessões de suporte oferecidas neste dia à tarde. As aulas serão executadas da seguinte forma: 

 

 
 

Avaliações MCAS para a turma 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).                  

Essas avaliações serão administradas pessoalmente, conforme exigido pelo Departamento de Educação Elementar e             

Secundária. O GNBVT começou a planejar para que essas avaliações sejam administradas de maneira socialmente               

distante e segura. 

Conseguir uma pontuação de aprovação (atender a determinação de competência estabelecida pelo DESE)             

nas avaliações MCAS é um requisito de graduação em todo o estado. 

As sessões de preparação para o suporte acadêmico começaram na segunda-feira, 9 de novembro. Entre em contato                 

com o escritório acadêmico em (508) 998-3321 ramal 202 se você tiver alguma dúvida. 

 

Seleção de calouros 

O vice-diretor, Sr. Robert M. Pimental, enviará para casa as folhas de seleção da oficina final na quarta-feira, 2 de                    

dezembro para os alunos da Divisão 2 e na segunda-feira, 14 de dezembro para os alunos da Divisão 1. As folhas de                      

seleção da loja devem ser devolvidas no dia seguinte: Divisão 2, vencimento na quinta, 3 de dezembro e Divisão 1,                    

vencimento na terça, 15 de dezembro. É importante observar que o não envio do formulário na data de vencimento                   

pode resultar em uma loja designada administrativamente para o seu aluno. Uma cópia da carta está anexada. 

 

Lembretes importantes de boletins informativos anteriores: 
 
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 tendo seus turnos de almoço normalmente. Os alunos remotos agora                  

7:40am - 8:40am Block 1 

8:45am - 9:45am Block 2 

9:50am - 10:50am Block 3 



terão a oportunidade de solicitar 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 de seu aluno                  
para colocar dinheiro em sua conta para digitalizar sua identificação no caixa usando www.myschoolbucks.com.  
 
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 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 

http://www.myschoolapps.com/
http://www.myschoolbucks.com/
https://drive.google.com/file/d/1mcbb5QtbTduPAQ5K2y0SMRmflwmgQY2M/view?usp=sharing
https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread


● 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. 
 
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. 
 

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

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



GREATER NEW BEDFORD REGIONAL 

VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL 

November 20, 2020 

Dear Parent/Guardian, 

1121 Ashley Boulevard, New Bedford, MA 02745-2496 

Tel. 508-998-3321 Fax 508-995-7268 www.gnbvt.edu 

Preparation • Passion • Perseverance 

Final shop selection sheets will be distributed to your son/daughter on the following days: 

• 9-2 students will receive their letter on Wednesday, 12/2/2020, and will be due back

on Thursday, 12/3/2020.

• 9-1 students will receive their letter on Monday, 12/14/2020 and they will be due

back on Tuesday, 12/15/2020.

It is very important that you and your child make choices together and return the completed form 

on time. Please be aware that failure to submit the form by the due date may result in an 

administratively assigned shop for your son or daughter. 

If you have any questions or concerns, please feel free to contact me at 508-998-3321 ext. 381 

or robert.pimental@gnbvt.edu. 

Sincerely, 

Robert M. Pimental 

Assistant Principal - Grades 9 & 10 

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 



20 de novembro de 2020 
 
Caro pai / responsável, 
 
As folhas de seleção da loja final serão distribuídas a seu filho / filha nos seguintes dias: 
 

● 9 a 2 alunos receberão sua carta na quarta-feira, 02/12/2020, e o retorno será              
na quinta-feira, 03/12/2020. 

 
● 9-1 alunos receberão suas cartas na segunda-feira, 04/12/2020, e o retorno           

será na terça-feira, 15/12/2020. 
 
É muito importante que você e seu filho façam escolhas juntos e devolvam o formulário               
preenchido dentro do prazo. Esteja ciente de que o não envio do formulário na data de                
vencimento pode resultar em uma loja designada administrativamente para seu filho ou            
filha. 
 
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, sinta-se à vontade para entrar em contato              
comigo pelo telefone 508-998-3321 ramal 381 ou robert.pimental@gnbvt.edu 
 
Atenciosamente, 
Robert M. Pimental 
Diretor Assistente - 9ª e 10ª séries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:robert.pimental@gnbvt.edu


20 de noviembre de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Las hojas finales de selección de tiendas se distribuirán a su hijo / a en los siguientes días: 
 

● Los estudiantes de 9-2 años recibirán su carta el miércoles 2 de diciembre de              
2020 y la recibirán el jueves 3 de diciembre de 2020. 

 
● Los estudiantes del 9-1 recibirán su carta el lunes 14/12/2020, y la recibirán el              

martes 15/12/2020. 
 
Es importante que usted y su hijo tomen decisiones juntos y devuelvan el formulario              
completo a tiempo. Tenga en cuenta que no enviar el formulario antes de la fecha de                
vencimiento puede resultar en una tienda asignada administrativamente para su hijo o            
hija. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo al 508-998-3321             
ext. 381 o robert.pimental@gnbvt.edu 
 
 
Sinceramente, 
Robert M. Pimental 
Subdirector de grados 9 y 10 
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                            Preparation • Passion • Perseverance 
November 2, 2020 
 
Dear Parent/Guardian of Grade 11 Student, 
 
The Department of Elementary and Secondary Education (DESE) is planning to offer MCAS testing for               
juniors in ELA and Mathematics in January 2021. Since students in the class of 2022 (this year’s juniors)                  
did not have the opportunity to test last spring due to statewide school closures, DESE is making this January                   
testing opportunity available. “Passing” the MCAS is a state graduation requirement in order for students to                
earn their Competency Determination (CD). 
 
IMPORTANT: All juniors will be scheduled to take both the ELA and Math exams in January. Please be                  
aware that any student that does not take the tests in January will need to retest at a later date in order to                       
meet the CD graduation requirement. Additional retest opportunities will be provided in the students’ senior               
year if CD is not met. It is important to note that meeting the Competency Determination is a requirement for                    
graduating from high school and earning a diploma. This testing may also be used to determine whether a                  
student qualifies for the Adams and Koplik scholarships. It is most beneficial to maximize the number of                 
opportunities a student has at successfully meeting the CD requirements.  
 
We are providing this initial information to keep you as up-to-date and as informed as possible, but it is possible                    
that conditions may change due to the evolving nature of the COVID-19 pandemic. GNBVT will continue to                 
follow DESE guidelines, and we will update our plans and schedules as needed. We will also continue to                  
administer statewide tests following all health and safety requirements, particularly around physical distancing.  
 
The MCAS testing window for juniors is currently scheduled by the DESE for between January 14th and                 
February 5th, 2021. More information regarding the specific date(s) will be forthcoming. In the meanwhile, if                
you are interested in student tutorials, practice tests, and other resources, they can be found at the Department of                   
Elementary and Secondary Education’s MCAS Resource Center at: http://mcas.pearsonsupport.com/student/.  
 
Should you have any questions regarding MCAS, please contact helder.angelo@gnbvt.edu or call 
508-998-4678.  
 

 

 

 

 

http://www.gnbvt.edu/
http://mcas.pearsonsupport.com/student/
mailto:helder.angelo@gnbvt.edu


Prezados pais / responsáveis do aluno do 11º ano, 

 

O Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) está planejando oferecer testes de MCAS para 

juniores em ELA e Matemática em janeiro de 2021. Uma vez que os alunos da classe de 2022 (juniores deste 

ano) não tiveram a oportunidade de testar na primavera passada devido ao estado fechamentos de escolas, o 

DESE está disponibilizando esta oportunidade de teste de janeiro. “Passar” no MCAS é um requisito de 

graduação do estado para que os alunos recebam sua Determinação de Competência (CD). 

 

IMPORTANTE: Todos os juniores serão programados para fazer os exames de ELA e matemática em janeiro. 

Esteja ciente de que qualquer aluno que não fizer os testes em janeiro precisará fazer o teste novamente em uma 

data posterior para atender ao requisito de graduação do CD. Oportunidades adicionais de reteste serão 

fornecidas no último ano dos alunos se o CD não for atendido. É importante observar que cumprir a 

Determinação de Competência é um requisito para concluir o ensino médio e obter um diploma. Este teste 

também pode ser usado para determinar se um aluno se qualifica para as bolsas Adams e Koplik. É mais 

benéfico maximizar o número de oportunidades que um aluno tem para cumprir com sucesso os requisitos do 

CD. 

 

Estamos fornecendo essas informações iniciais para mantê-lo o mais atualizado e informado possível, mas é 

possível que as condições mudem devido à natureza em evolução da pandemia COVID-19. O GNBVT 

continuará a seguir as diretrizes do DESE e atualizaremos nossos planos e programações conforme necessário. 

Também continuaremos a administrar testes em todo o estado seguindo todos os requisitos de saúde e 

segurança, especialmente em relação ao distanciamento físico. 

 

A janela de teste do MCAS para juniores está atualmente agendada pelo DESE para entre 14 de janeiro e 5 de 

fevereiro de 2021. Mais informações sobre a (s) data (s) específica (s) estarão disponíveis. Enquanto isso, se 

você estiver interessado em tutoriais para alunos, testes práticos e outros recursos, eles podem ser encontrados 

no Centro de Recursos MCAS do Departamento de Educação Elementar e Secundária em: 

http://mcas.pearsonsupport.com/student/. Se você tiver alguma dúvida sobre o MCAS, entre em contato 

helder.angelo@gnbvt.edu ou ligue 508-998-4678. 

 

 

 

 

 

 

http://mcas.pearsonsupport.com/student/
mailto:helder.angelo@gnbvt.edu


Estimado padre / tutor del estudiante de 11. ° grado: 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE, por sus siglas en inglés) planea ofrecer pruebas 

MCAS para estudiantes de tercer año en ELA y matemáticas en enero de 2021. Dado que los estudiantes de la 

clase de 2022 (estudiantes de tercer año de este año) no tuvieron la oportunidad de tomar la prueba la primavera 

pasada debido a cierres de escuelas, DESE está haciendo disponible esta oportunidad de prueba de enero. 

"Aprobar" el MCAS es un requisito estatal de graduación para que los estudiantes obtengan su Determinación 

de Competencia (CD). 

 

IMPORTANTE: Se programará que todos los estudiantes del tercer año tomen los exámenes de ELA y 

Matemáticas en enero. Tenga en cuenta que cualquier estudiante que no tome los exámenes en enero deberá 

volver a tomar el examen en una fecha posterior para cumplir con el requisito de graduación del CD. Se 

proporcionarán oportunidades adicionales de reevaluación en el último año del estudiante si no se cumple con el 

CD. Es importante notar que cumplir con la Determinación de Competencia es un requisito para graduarse de la 

escuela secundaria y obtener un diploma. Esta prueba también puede usarse para determinar si un estudiante 

califica para las becas Adams y Koplik. Es más beneficioso maximizar la cantidad de oportunidades que tiene 

un estudiante para cumplir con éxito los requisitos del CD. 

 

Proporcionamos esta información inicial para mantenerlo lo más actualizado e informado posible, pero es 

posible que las condiciones cambien debido a la naturaleza evolutiva de la pandemia de COVID-19. GNBVT 

continuará siguiendo las pautas del DESE y actualizaremos nuestros planes y horarios según sea necesario. 

También continuaremos administrando pruebas en todo el estado siguiendo todos los requisitos de salud y 

seguridad, particularmente en lo que respecta al distanciamiento físico. 

 

El período de prueba del MCAS para estudiantes de tercer año está programado actualmente por el DESE para 

entre el 14 de enero y el 5 de febrero de 2021. Próximamente se proporcionará más información sobre las fechas 

específicas. Mientras tanto, si está interesado en tutoriales para estudiantes, exámenes de práctica y otros 

recursos, puede encontrarlos en el Centro de Recursos MCAS del Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria en: http://mcas.pearsonsupport.com/student/. Si tiene alguna pregunta sobre MCAS, comuníquese 

con helder.angelo@gnbvt.edu o llame al 508-998-4678. 
 
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  
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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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