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MUDANÇA DE HORÁRIO 
ACADÉMICA - TRIMESTRE 
3 
A partir de 29 de março de 2021, 
voltaremos ao nosso horário académico 
regular de seis períodos. O horário é 
anexado no final deste boletim e pode ser 
visto aqui: Horário Académico efetivo 
3/29/2021 

 

 
DISTRIBUIÇÃO DO 
CHROMEBOOK 
Há ainda uma série de estudantes 
pendentes que ainda não receberam os 
seus novos Chromebooks. É importante 
que todos os alunos do 10º e 11º ano 
estejam na posse do seu novo 
Chromebook, uma vez que são pré-
descarregados com o software 
necessário para que eles façam os seus 
exames de MCAS, o que é um requisito 
de graduação. Os alunos do 11.ºano  
terão a sua distribuição  amanhã,  
quarta-feira, 10de março (Dia 6 para 
alunos do Div. 1) e  quinta-feira, 11de 
março (Dia 1- Div. 2 alunos). Os 
estudantes  devem ter um Acordo 
Chromebook preenchido para receber o 
seu novo dispositivo. Se ainda não tiver 
concluído o seu contrato, por favor, faça-
o aqui:  Acordo Chromebook de grau 11. 

  

 

NÃO SE ESQUEÇA DESTE DOMINGO ÀS 2:00 DA 
.M. OS RELÓGIOS AVANÇAM UMA HORA! 



 
 



 

 

 

 

 PASSE E-HALL PARA ESTUDANTES 
Aqui estão alguns tutoriais de vídeo úteis no E-
HallPass: 

• Criar um passe e configurar os favoritos 
• Cancelamento de um passe 
• Rever passes para o dia atual 
• Usando um passe automático 
• Visão geral do passe de marcação e notificações 
• Utilização de PIN de check-in automático (ID#) 
• Receber um Passe Proxy 
• Limite de passe do estudante e restrições de 

localização 
• Receber uma mensagem fora do escritório de um 

professor 
• Habilitar notificações de texto 

  
APOIO ACADÉMICO 
Os nossos alunos terão a oportunidade de assistir ao nosso programa de apoio 
académico virtual que decorrerá às terças e quintas-feiras das 15.m h30 às 
16h30.m até às 16h30 até 25 de março. Estas sessões de apoio permitirão que os 
alunos se reúnam com um professor para qualquer trabalho de casa e/ou 
assistência de tutoria que possam necessitar. Consulte o panfleto anexo e, caso 
tenha dúvidas, envie um e-mail a Sarah Blanchette, Coordenadora de Apoio 
Académico em: sarah.blanchette@gnbvt.edu. 

 
 

 

 

 

 

 

   DIAS DE ESPÍRITO DE MARCHA! 
DESGASTE VERDE,  BRANCO  E  LARANJA 
18 e 19de março  
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