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GRAU 10 
Voltar ao máximo 
instrução CVTE 

presencial 
 

 
 

A partir de 3 de março (ciclo 18), todos os alunos da décima série irão 
apresentar à escola os seis dias de instrução presencial do CVTE.  
Os alunos da 9ª série continuarão a relatar usando os modelos de  

coorte verde / ouro. Claro, esta transição de cronograma permanece  
sujeita a possíveis mudanças enquanto gerenciamos a pandemia COVID-19  

com autoridades estaduais e locais. 

 

MARÇO 

3 

quarta-feira 
 



À medida que chegamos ao final 
do Mês da História Negra ... 
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  GREATER NEW BEDFORD REGIONAL 

VOCATIONAL TECHINCAL HIGH 

 Boletim Informativo dos Diretores 

CICLO 17 
FIM 2 DE MARC0  
 
 

CYCLE 18 
COMECA 3 DE 
MARCO 
 
 
 

COMEÇO DE 3 DE 
MARÇO (CICLO 18) 

TODOS OS ALUNOS DA 
10ª ANO SE 

INFORMARÃO À 
ESCOLA, TODOS OS 

SEIS DIAS DA 

INSTRUÇÃO CVTE IN-
PESSOA. 

 

OS ALUNOS DA 9ª 
GRAU VÃO CONTINUAR 
A INFORMAR PARA 

INSTRUÇÃO IN-PESSOA 
DE CVTE DE ACORDO 

COM O MODELO GREEN 
/ GOLD COHORT. 

Por favor, deixe sua família e amigos saberem 
quem tem alunos na 8ª série e residem em 
Dartmouth, Fairhaven ou New Bedford que o 
GNBVT está aceitando inscrições! 

Os alunos podem se inscrever em 
www.gnbvt.go2cte.org 

A primeira rodada de aceitações será enviada no 
início de março de 2021. 

Fevereiro 22, 2021 
Ciclo 17, Dia 1 

ACEITANDO AS INSCRIÇÕES 
PARA A CLASSE DE 2025! 

SAÚDE E BEM ESTAR 

Esperamos que você e sua família tenham ficado 
seguros durante as férias de inverno de 
fevereiro! 

Se o seu aluno adoecer ou o teste for positivo 
para COVID-19 durante ou após o intervalo, entre 
em contato com nossas enfermeiras 
imediatamente! 

Envie um e-mail para a enfermeira Crowell em 
ursula.crowell@gnbvt.edu ou deixe uma 
mensagem de correio de voz em (508) 998-3321 
ramal 205. 

http://www.gnbvt.go2cte.org/
mailto:ursula.crowell@gnbvt.edu


 

 
HABILIDADES EUA - Competição do Distrito 1 
A Competição SkillsUSA Distrito 1 será realizada na sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 para os alunos 
competidores do GNBVT em habilidades técnicas. Neste primeiro nível de competição, os alunos serão 
avaliados em seus conhecimentos dentro de sua área de carreira e técnica, habilidades de empregabilidade 
e OSHA. 
 
Os competidores devem se apresentar no refeitório às 7h30 da manhã da competição. 
 
Os alunos receberão seu crachá e informações de teste nesse momento. O teste dura no máximo 2 horas e 
meia e acontecerá das 7h45 às 10h15. Os alunos farão os testes em Chromebooks fornecidos pela escola e 
estarão socialmente distantes. Após o teste / competição, os alunos que estão em um ciclo remoto podem 
fazer planos para pegar uma carona para casa para continuar com as aulas remotas durante o dia ou 
permanecer no auditório. Aqueles que estão designados para estar na loja neste dia retornarão à loja após 
o teste, os alunos em cooperativa podem ser dispensados para sua colocação. 
 
O traje profissional é obrigatório. 

SPIRIT DAYS & SPORTS  
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. 

Quaisquer alunos que tenham interesse em algum clube 
e não tenham se inscrito favor entrar em contato com 
o Sr. Methia por e-mail: ryan.methia@gnbvt.edu 

A temporada de inverno terminou. Nossa temporada de 
outono 2 começará em 3 de março para futebol e em 
8 de março para futebol, vôlei feminino, golfe, 
cheerleading e pista de inverno. 

Registration: Fall 2 Online Registration 

As inscrições para o futebol serão encerradas na 
quarta-feira, 24 de abril e segunda-feira, primeiro de 
março, para todos os outros esportes do outono Não 
haverá registro tardio. 

 

 

Michae l  P .  Wats on 
Academi c Pr i nc i pa l  

Robe r t  J .  Wat t  
CVTE Pr i nc i pa l  

mailto:ryan.methia@gnbvt.edu
https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/_202021Fall2AthleticRegistrationForm


Academic Support Program
Homework/Tutoring 

Sessions
February 23-March 11

When: Tuesdays & Thursdays 
Time: 3:30 pm - 4:30 pm
Where: Virtual Google Meet Sessions Academic Support Algebra 1

Academic Support Math

Academic Support Biology 

Academic Support ELA 

Academic Support ELL 

Academic Support Special 
Services/History

How do I join?
Step 1: Open a google meet session

Step 2: Use the session title as the 
“google nickname”

Step 3: Click continue and then join.
*Must use gnbvt.edu email log-in

Still need help? Click this link to 
watch a video on how to join. 

How to join video!
Email Sarah Blanchette- Academic 
Support Coordinator with any questions.
sarah.blanchette@gnbvt.edu 

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

