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NEWSLETTER
DOS
PRINCIPAIS

Cycle 16 ENDS FEB. 22ND
Cycle 17 BEGINS FEB. 23RD
Todos os alunos da 11ª e 12ª séries se
reportam ao CVTE / Loja pessoalmente.
As séries 9 e 10 assistirão às aulas
durante o rodízio de lojas de acordo
com o modelo de coorte verde / ouro.

GNBVT COMEMORA O MÊS
DE HISTÓRIA NEGRA
O Mês da História Negra é uma celebração anual das
conquistas dos afro-americanos e um momento para
reconhecer seu papel central na história dos EUA. Desde
1976, cada presidente dos EUA designou oficialmente o
mês de fevereiro como o mês da história negra e endossou
um tema específico. O tema do Mês da História Negra de
2021, “Família Negra: Representação, Identidade e
Diversidade” explora a diáspora africana e a disseminação
de famílias negras nos Estados Unidos. Aqui no GNBVT,
temos orgulho de nossa população diversificada de alunos,
famílias, professores e funcionários. Nós celebramos você!
www.history.com/black-history/black-history-month

Michael P. Watson
Academic Principal
Robert J. Watt
CVTE Principal

SUPORTE ACADÊMICO
CONTINUA ATRAVÉS
11 DE MARÇO
O Apoio Acadêmico foi estendido até quintafeira, 11 de março. 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 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 email para Sarah Blanchette, Coordenadora de
Apoio Acadêmico em:
sarah.blanchette@gnbvt.edu

DIAS DO ESPÍRITO
Friday, February 12th - Dia RED & PINK
Monday, February 22nd
Dia de Esportes
Tuesday, February 23rd
Represente sua equipe esportiva profissional,
nacional, universitária ou GNBVT favorite

Além do apoio acadêmico após as aulas, os
Professores Acadêmicos estão oferecendo apoio
acadêmico pré-agendado para nossos alunos das
14h00 às 15h00. nos dias 2, 3 e 5 do ciclo
acadêmico. Os links para as sessões de suporte
serão postados no Google Classroom do
professor e intitulados Suporte acadêmico. Essas
sessões serão obrigatórias ou podem ser
solicitadas pelo aluno para qualquer suporte
adicional de que possa precisar.

Encorajamos todos os alunos, tanto remotos quanto pessoalmente, a
mostrar seu espírito GNBVT e participar! Os alunos que vão fazer compras
pessoalmente são lembrados de respeitarem os requisitos do código de
vestimenta em suas áreas de carreira e técnicas.
From Mr. Methia…
Qualquer aluno interessado em se inscrever em um clube de atividades,
entre em contato: ryan.methia@gnbvt.edu .

Sports Schedule
Monday 2/8: Hockey @ Bourne 3:00 p.m.
Tuesday 2/9: JV & Varsity Boys Basketball vs Somerset-Berkley 4:45 & 6:30
p.m. SCC Tournament Quarter-Finals
Wednesday 2/10: Hockey vs Bourne 4:00 p.m.
Thursday 2/11: Hockey vs Somerset-Berkley 7:30 p.m. Senior Night
Friday 2/12: JV/Varsity Boys Basketball vs TBD 4:45 p.m. & 6:30 p.m. if
necessary
Saturday 2/13: Hockey vs Wareham 1:00 p.m.
Faculty & Staff are asked not to attend home sporting events due to SCC Rules

All games will be Live Streamed. Use the following link: South Coast
Conference Link
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ALL GRADE 10 STUDENTS
1:1 CHROMEBOOK
DISTRIBUTION
1:1 chromebook distribution
Todos os alunos da 10ª série receberão um Chromebook
emitido pela escola. Nosso departamento de TI tem
trabalhado incansavelmente para preparar os
Chromebooks para distribuição, de modo que cada
aluno do segundo ano tenha seu próprio dispositivo.
Alguns alunos da 10ª série já possuem um Chromebook
emitido pela escola, que podem ter adquirido durante o
ano letivo. Esses alunos precisarão devolver seus
dispositivos para receber um Chromebook totalmente
novo. Certifique-se de trazer o dispositivo emprestado
pela escola E o carregador com você para fazer compras:
Divisão 1 Green Cohort - quarta-feira, 10 de fevereiro

SPECIAL EDUCATION
INFORMATION
Amigos da SMEC realizará uma Noite Virtual dos Pais
nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, com Jeanine
Fitzgerald.
Time: 6:00 p.m.- 7:30 p.m.
Topic: Turning Adversity into Strength
Como muitos declararam desde março de 2020:
"Estamos muito exaustos; quando isso vai acabar?"
Todos nós tínhamos uma visão de como queríamos
viver nossas vidas e investimos nossos recursos para
realizar esse plano. Em seguida, insira COVID-19! A
vida como a conhecíamos mudou, jogando muitos
na "água branca da vida". Então, o que fazemos
quando a vida sai dos trilhos e as corredeiras nos
distraem do que realmente importa? Esta sessão
explora a resposta a essa pergunta e coloca
ferramentas fáceis, mas eficazes em suas mãos e
mentes para navegar nas tempestades sem virar.

Divisão 1 Coorte de Ouro - quinta-feira, 11 de fevereiro
Divisão 2 Green Cohort - terça-feira, 23 de fevereiro
Os pais / responsáveis e alunos receberam um e-mail
com o Contrato do Chromebook que deve ser
preenchido para que o aluno receba o novo
Chromebook. O formulário é todo eletrônico e de fácil
acesso através do seu computador ou aparelho celular.
Após a conclusão do Contrato, uma cópia será enviada
para o e-mail que você fornecer. Para facilitar, se você
for um pai / responsável por um aluno do segundo ano
que ainda não concluiu o contrato, faça-o usando este
link: Grade 10- Chromebook Agreement
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GRADE 12- SENIOR INFORMATION
Vocês estão quase lá, Idosos! Aqui estão algumas datas importantes
para você:
Boné, bata e estolas custarão $ 23.
Isso não será devido até a coleta, que geralmente ocorre em maio.
Os portfólios de carreira vencem na segunda-feira, 5 de abril
A noite de premiação é na quarta-feira, 19 de maio
As séries do segundo trimestre encerram sexta-feira, 26 de março
Trimestre 3 séries encerram sexta-feira, 21 de maio
A saída sênior é na sexta-feira, 28 de maio
A formatura é na sexta-feira, 4 de junho
Uma palavra de seus conselheiros de classe:
Seus conselheiros de classe, Sra. Chace e Sra. Ripley, têm trabalhado
muito para encontrar opções para garantir que você tenha um final
memorável e incrível para sua jornada de ensino médio. Queríamos
apenas reservar um momento para informá-lo que faremos tudo o que
estiver ao nosso alcance por você! Por favor, não perca a esperança em
um evento sênior ... se as restrições forem levantadas o suficiente para
realizar o baile, nós faremos o baile Mas se não, estamos procurando
outras opções de eventos emocionantes. Também temos algumas
maneiras divertidas de continuar a arrecadar fundos. Você não está
sozinho! Ainda estamos aqui como seus consultores ... Sinta-se à
vontade para entrar em contato e enviar um e-mail para Crystal Ripley
ou Cathy Chace a qualquer momento! VAMOS Perseverar neste
momento desafiador!
Uma palavra de seus conselheiros do anuário:
Por meio do Google Meet, o Sr. Quintin e a Sra. Chace têm trabalhado
com um grupo incrível de idosos, todos dedicados a tornar este anuário
o mais memorável de todos! Se você ainda estiver interessado em
ingressar no Yearbook Club, envie um e-mail para Ron Quintin ou Cathy
Chace e nós o adicionaremos ao Google Yearbook Classroom. Nosso
Yearbook Club geralmente se reúne às quartas-feiras às 18h00.
Você já encomendou seu anuário? Até agora, nossos registros mostram
que 168 livros foram encomendados. Não perca esta oportunidade. O
custo do anuário é de $ 85,00, que pode ser pago online. Você também
pode optar pelo pagamento em três parcelas, também online.
Se você estiver interessado em fazer o pedido, clique no link: Order my
2021 yearbook
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Programa de Apoio
Acadêmico
Quando: terças e quintas
Horário: 15h30 às 16h30
Onde: Sessões virtuais do Google Meet

Como faço para entrar?

Sessões de lição de casa /
tutoria
Academic Support Algebra 1

Academic Support ELA 9 and 10

Academic Support Algebra 2

Academic Support ELA 11 and 12

Academic Support Math

Etapa 1: Abra uma sessão do Google Meet
Academic Support Biology 1

Etapa 2: use o título da sessão como
o “apelido do google”

Academic Support Biology 2

Academic Support History
Academic Support ELL
Academic Support Special
Services

Etapa 3: Clique em continuar e depois em entrar.
* Deve usar o login de e-mail gnbvt.edu
Ainda precisa de ajuda? Clique neste link
para assistir a um vídeo sobre como
entrar.

How to join video!

Email Sarah Blanchette- Academic Support
Coordinator com todas as perguntas.

sarah.blanchette@gnbvt.edu

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.

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM
REMOTA
2020-2021
Os alunos são lembrados de que devem estar em todas as aulas. Os alunos devem ter suas câmeras
ligadas e participar de cada sessão de aula com seus professores e colegas. Faltar ao período de aula,
mas enviar trabalhos não é permitido. A frequência escolar é obrigatória e informada à Secretaria de
Educação Fundamental e Médio, independentemente de a aula ser presencial ou remota. Deve refletir
com precisão as experiências de aprendizagem dos alunos.
Ausências não justificadas para sessões remotas ao vivo (síncronas) refletirão negativamente
nas notas das tarefas de aprendizagem síncronas dos alunos. A partir do 2º trimestre, os alunos
que não comparecerem a uma aula síncrona ao vivo e sua ausência for considerada injustificada terão
suas notas penalizadas para as tarefas enviadas.
As tarefas enviadas de períodos de aula síncronos em que os alunos têm ausências injustificadas
receberão uma nota máxima de 50. Isso é para garantir que os alunos assistam a todas as aulas
remotas (como se a aula fosse presencial) OU tenham uma ausência documentada que os permitiria
para compensar qualquer trabalho perdido. Os alunos não serão penalizados por recuperar tarefas
perdidas devido a faltas justificadas / doenças. As aulas remotas “ao vivo” devem ser tratadas da
mesma forma que as nossas aulas presenciais.

