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ACADEMIC SCHEDULE
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Todos os alunos júnior e sênior se
reportam às aulas de CVTE / Oficina
pessoalmente. Alunos do primeiro e
segundo ano assistirão às aulas durante o
rodízio de lojas de acordo com o modelo
de coorte verde / ouro.

AC ADÊ MIC AS

C ONTINUAR

R E MOTAME NTE

As aulas acadêmicas continuarão a ser
ministradas remotamente, embora a
programação tenha sido ajustada para
atender aos ajustes do Departamento
de Educação Elementar e Secundária
(DESE) aos regulamentos de tempo de
aprendizagem dos alunos.

Em nome do Superintendente O’Brien:
Boa tarde,
Gostaria de lembrar que estamos seguindo as últimas diretrizes de quarentena recomendadas pelo CDC,
que afirmam que indivíduos assintomáticos podem sair da quarentena após 10 dias, desde que
permaneçam sem sintomas.
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Apoio Acadêmico
Nossos alunos terão a oportunidade de participar de nosso
programa de apoio acadêmico virtual que será executado
às terças e quintas-feiras a partir das 15h30. às 16h30 até
11 de fevereiro. Essas sessões de apoio permitirão que os
alunos se reúnam com um professor para qualquer lição de
casa e / ou auxílio de tutoria que possam precisar. Por
favor, veja o folheto em anexo e se você tiver alguma
dúvida, envie um e-mail para Sarah Blanchette,
Coordenadora de Apoio Acadêmico em:
sarah.blanchette@gnbvt.edu

DO ESCRITÓRIO DE NOSSAS ENFERMEIRAS

Importante observar:

POR FAVOR, FIQUE EM CASA SE ESTIVER DOENTE!
P edimos aos nos s os alunos que fiquem em cas a s e es tiverem doentes .
Is s o ajudará a minimizar as taxas de incidência de res friado comum,
gripe e C O V ID-19. S e o s eu aluno es tiver pas s ando por algum dos
problemas a s eguir, por favor, mantenha-o em cas a e informe ao
E s critório de E nfermagem do G NB V T no ramal 204 ou 205.
O bs erve: S e você for notificado de que é C O V ID pos itivo ou que foi um
contato próximo de um indivíduo C O V ID pos itivo, entre em contato com
s eu médico e notifique a enfermeira da es cola imediatamente. Nos s as

O Departamento de
Saúde Pública de
Massachusetts (DPH)
removeu a exigência de
vacinação contra a gripe.
Embora não seja
obrigatório no momento,
recomendamos
enfaticamente que os
alunos tomem a vacina.

enfermeiras es colares trabalharão com você para determinar as datas , s e
for apropriado para um aluno retornar à es cola. p h y s i c i a n a n d
n o tify th e

s chool nurs e

pro m ptly . O u r S c h o o l

d

C AL E N D ÁR IO D E AT L E T IS MO D A V O C -T E C H
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Os professores e funcionários são convidados a não

Terça:
comparecer a eventos esportivos em casa devido às
regras da SCC. Todos os jogos serão transmitidos ao
Varsity Girls Basketball vs. Fairhaven-18h30.
vivo. Use o seguinte link:
JV Boys Basketball @ Fairhaven-16h45 - O ônibus sai das 16h00
https://www.southcoastconference.org/g5Varsity Boys Basketball @ Fairhaven-18h30- Ônibus sai -17h45
bin/client.cgi?G5button=13
Quinta feira:
Varsity Hockey vs. Seekonk (Hetland Arena) -7h30.
Sexta-feira:
JV Girls Basketball @ ORR-16: 45h - Ônibus sai-15: 45h
Varsity Girls Basketball @ ORR-18h30 - Ônibus sai às 17h30
JV / Varsity Boys Basketball vs. ORR-16: 45 da tarde / 18:30 da tarde
Sábado: Freshman Boys Basketball @ Bourne-10h00 - Ônibus sai-8h45
Hockey @ ORR (Gallo Arena) - 20h00 - Partida do ônibus às 18h45
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NOTÍCIAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Em um esforço para eliminar o uso de tabaco e drogas usadas na escola, bem como os incidentes de
violência na GNBVT, a escola instalou detectores de vapores em muitas áreas do prédio, incluindo
banheiros. Esses detectores possuem tecnologia de sensor interno para detectar se a vaporização está
ocorrendo em um local específico.
O sensor também pode medir continuamente os níveis de som atuais e detectar sons elevados, ou
anomalias de ruído, que sugerem que algo está errado - como bullying, brigas ou gritos - que deve ser
investigado pelo departamento de segurança.
Esta tecnologia, usada com os sistemas de monitoramento de vídeo existentes em toda a escola, terá um
impacto direto no comportamento esperado do aluno.

ATENÇÃO SÊNIORES !!
É hora de se inscrever para bolsas de estudos para a faculdade! Os alunos podem acessar as
bolsas internas do GNBVT e uma variedade de bolsas locais em nosso site
https://www.gnbvt.edu/scholarships As bolsas são listadas por mês de vencimento.
Os alunos também podem acessar oportunidades de bolsa de estudos em www.studentaid.gov ,
www.unigo.com , www.scholarships.com Entre em contato com seu Conselheiro de Orientação
em caso de dúvidas.

URSOS SENIOR VOC-TECH - MANTENHA-SE
FORTE!
Todos os alunos do último ano e seus pais / responsáveis
receberam um e-mail contendo informações sobre os alunos do
último ano.
Em preparação para a formatura, as medidas do boné e do
avental sênior serão realizadas na quinta-feira, 28 de janeiro
(Divisão 1) e na sexta-feira, 29 de janeiro (Divisão 2).
Se você tiver alguma dúvida, envie um email para a Sra. McCann
em dana.mccann@gnbvt.edu

ATIVIDADES DE ESTUDANTE

Mais de 135 alunos se inscreveram em clubes virtuais neste ano letivo. Os clubes que atualmente
estão funcionando virtualmente são: After Prom, Anime Club, Bears Building Community, BPA, Gender
Sexuality Alliance, Law Society Club, Clube não tradicional, Clube de Fala Profissional, Rachel's
Challenge, SADD, Skills USA, Voc-Tech Theatre Company , Yearbook Club e Yoga Club. Se você
quiser se inscrever, envie um email ryan.methia@gnbvt.edu

DIAS DO ESPÍRITO

Continuaremos a ter um dia espiritual temático por mês durante o resto do ano letivo. Adicionaremos o
tema mensal e as datas neste boletim informativo na semana anterior.
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Para atender melhor às solicitações de tecnologia dos alunos, um quiosque de suporte de
tecnologia agora está disponível para agilizar as solicitações, fornecer atualizações de status e
resolver problemas técnicos dos alunos com eficiência. O quiosque também fornecerá melhor
documentação e prestação de contas. Os alunos podem acessar o quiosque de suporte de
tecnologia no site da escola localizado no canto superior direito da barra preta ou no aplicativo
móvel GNBVT. A aspen@gnbvt.edu ou technology@gnbvt.edu contas de e-mail não serão
mais usadas para solicitar suporte de tecnologia.

Redefinição de senha de
autoatendimento escolar

Os alunos têm acesso ao
Office.com usando as
credenciais da escola!

Vamos para: SSPR Setup
Anexe um e-mail pessoal ou celular à sua
conta

Clique no link a seguir para obter instruções sobre como imprimir em
impressoras pessoais:
Set up your printer-Chromebook

IMPRESSORAS DE GRUPO DE TRABALHO NA ESCOLA
Selecione a impressora FollowMe nos Chromebooks emitidos pela escola.
●
●
●
●

Toque no ícone do teclado localizado no canto superior direito.
Insira suas iniciais e ID (ex. Ab12345) e toque em OK
Digite a senha usada para fazer login no Chromebook e toque em OK.
Toque no botão Imprimir tudo para liberar todos os trabalhos de impressão
na fila.

