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  GREATER NEW BEDFORD REGIONAL 

VOCATIONAL TECHINCAL HIGH SCHOOL Boletim Informativo dos 
Diretores 

CYCLE 15 
ENDS FEB. 5  

 

CYCLE 16 
BEGINS FEB. 8 
Todos os alunos da 11ª 
e 12ª séries se reportam 
às suas aulas de CVTE 
/ Shop pessoalmente. 
Os alunos da 9ª e 10ª 
séries assistirão às 
aulas durante os 
rodízios de suas 
oficinas de acordo com 
o modelo de coorte 
verde / ouro. 

LATEST CDC 
QUARANTINING 
RECOMMENDATIONS 
Indivíduos assintomáticos 
podem deixar a quarentena 
após 10 dias - desde que 
permaneçam assintomáticos. 

O Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts 
removeu a exigência de 
vacinação contra a gripe. 

Por favor, fique em casa se 
estiver doente! Isso ajudará a 
minimizar as taxas de 
incidência de resfriado comum, 
gripe e COVID-19.  

ESTUDANTES DA 10ª ANO PARA 
RECEBER CHROMEBOOKS 
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 o dispositivo 
para receber um Chromebook totalmente novo. 
Certifique-se de trazer seu dispositivo emprestado pela 
escola para fazer compras: 

Divisão 2 Gold Cohort - sexta-feira, 5 de fevereiro 
Divisão 1 Coorte Verde - segunda-feira, 8 de fevereiro 
Divison 1 Gold Cohort - quinta-feira, 11 de fevereiro 
Divisão 2 Green Cohort - terça-feira, 23 de fevereiro 
 
Os pais / responsáveis receberão um e-mail com o 
Contrato do Chromebook que deve ser preenchido para 
que seu 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 
Acordo, uma cópia será enviada para o e-mail que você 
fornecer. 

A partir de 1º de fevereiro, os Professores 
Acadêmicos do GNBVT fornecerão suporte 
acadêmico pré-agendado para nossos alunos das 
14h00 às 15h00 nos dias 2, 3 e 5 do calendário de 
ciclos. Os links para a sessão de suporte serão 
postados no Google Sala de aula dos professores 
com o título Suporte à tarde. Essas sessões serão 
ordenadas pelos professores acadêmicos ou podem 
ser solicitadas pelo aluno para quaisquer apoios 
adicionais de que possa necessitar. 

AULAS ACADÊMICAS CONTINUAM 
REMOTAMENTE 
 
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 
do aluno. 

February 2, 2021 

Cycle 15, Day 3 

SESSÕES DE APOIO ACADÊMICO 
PRÉ-AGENDADAS 

INFORMAÇÕES DE 12º ANO 
Na semana passada, tivemos as medidas do boné e 
do vestido. Alguns alunos estavam ausentes. 
Qualquer aluno que esteve ausente (por qualquer 
motivo), no co-op, colocação ou é um aluno 
totalmente remoto (Edgenuidade), deve preencher o 
seguinte link até às 15h00. na quinta-feira, 4 de 
fevereiro: Medições de boné e bata - turma de 2021. 
Os alunos devem estar logados em sua conta GNBVT 
e usar seu endereço de e-mail GNBVT ao acessar 
o Formulário Google. O custo do boné e da bata 
será de US $ 23 e deverá ser pago durante a coleta 
em maio. O aluno ficará com o boné e a bata. Sra. 
McCann: dana.mccann@gnbvt.edu 

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 bolsas de estudo em www.studentaid.gov 

www.unigo.com www.scholarships.com 



 

 
INFORMAÇÕES ESPECIAIS DE 
EDUCAÇÃO 
Nosso Departamento de Educação Especial está 
convidando todos os que desejam participar de uma 
Noite Virtual dos Pais sobre Transformar a Adversidade 
em Força. Detalhes a seguir: 
Friends of SMEC está realizando uma noite virtual dos 
pais com Palestrante Jeanine Fitzgerald 
Quando: 11 de fevereiro de 2021 
Horário: 18h00 - 19h30 
Cadastre-se clicando no link abaixo e preenchendo o 
formulário de inscrição: 
Friends of SMEC Registration Form 
Tópico: Transformando Adversidade em Força 
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."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. 

NOTÍCIAS DO DEPARTAMENTO 
DE SEGURANÇA 
Em um esforço para eliminar o uso de tabaco e 
drogas em uso, 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. 

Aqui estão alguns recursos de prevenção para 
seu aluno: https://www.mass.gov/service-
details/prevention-tips-for-your-high-school-aged-
adolescent  
 
https://www.mass.gov/service-details/marijuana-
and-your-kids 
 

THIS WEEK’S  
SPORTS SCHEDULE 
 
Monday: 2/1:  
No Games 
 
Tuesday: 2/2:  
JV & Varsity Girls 
Basketball vs Case 4:45pm 
& 6:30pm 
JV & Varsity Boys 
Basketball @ Case 4:45 & 
6:30pm  
 
Wednesday: 2/3: 
Hockey @ Seekonk 7:00pm 
@ New England Sports 
Village 
 
Thursday: 2/4: 
Freshmen Boys Basketball 
@ Apponequet 10:00am  
 
Friday: 2/5: 
JV & Varsity Girls 
Basketball vs TBD 4:45 & 
6:30pm  
JV/Varsity Boys Basketball 
vs TBD 4:45pm & 6:30pm 
Hockey vs Wareham 6:30pm 
  
Saturday: 2/6: 
Freshmen Boys Basketball 
vs Apponequet 10:00am  
 
Faculty & Staff are asked 
not to attend home sporting 
events due to SCC Rules 
All games will be Live 

Streamed. Use the following 
link: 

 

Southcoast Conference Link 

DIAS ESPIRITUAIS/INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
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. 

Mais de 135 alunos se inscreveram em clubes virtuais 
neste ano letivo. Os clubes que estão funcionando 
virtualmente neste momento são After Prom, Anime Club, 
Bears Building Community, BPA, Gender Sexuality 
Alliance, Law Society Club, Clube não tradicional, 
Professional Speaking Club, Rachel's Challenge, SADD, 
Skills USA, Voc-Tech Companhia de teatro, clube do 
anuário e clube de ioga. 

Quaisquer alunos que tenham interesse em algum desses 
clubes e não tenham se inscrito, por favor, contate o Sr. 
Methia através do e-mail: ryan.methia@gnbvt.edu 

Mic h ae l  P .  Wat s o n  
A c adem i c  P r i n c i p a l  

Ro be r t  J .  Wa t t  
CVT E P r i nc i pa l  



Programa de Apoio 
Acadêmico

Sessões de lição de casa / 
tutoria

Quando: terças e quintas 
Horário: 15h30 às 16h30
Onde: Sessões virtuais do Google Meet Academic Support Algebra 1

Academic Support Algebra 2

Academic Support Math

Academic Support Biology 1

Academic Support Biology 2

Academic Support ELA 9 and 10

Academic Support ELA 11 and 12

Academic Support History

Academic Support ELL 

Academic Support Special 
Services 

Como faço para entrar?
Etapa 1: Abra uma sessão do Google Meet

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

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 

https://drive.google.com/file/d/1k6DWkpq0E_3GBOR1YjzmtfXiFoDeM31d/view
mailto:sarah.blanchette@gnbvt.edu


 
 

 
 

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. 

 


