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Entendemos que muitos alunos 
e famílias estão ansiosos para 
saber sobre as atividades da 
terceira idade, como formatura, 
noite de premiação e 
formatura, para citar alguns. No 
momento, não temos 
informações sólidas sobre o 
baile. Sabemos que a 
orientação inicial dos Conselhos 
de Saúde informa que até 150 
pessoas podem ser uma área 
ao ar livre. Com uma turma de 
500 alunos, essa não é uma 
tarefa fácil. Estamos 
procurando opções alternativas, 
mas atualmente não temos 
nada para compartilhar no que 
se refere ao baile. Quanto à 

formatura, a data é sexta-
feira, 4 de junho, às 18h00. 
no campo de futebol Jeffrey 
E. Riley. Os graduados terão 
direito a dois convidados 
neste horário. A 
configuração e a cerimônia 
irão refletir a formatura do 
ano passado. Boné, vestido, 
estola e borla do aluno 
estarão disponíveis para 
retirada no mês de maio. 
Uma data definitiva será 
comunicada assim que 
tivermos os vestidos na 
escola. O custo é de $ 23 e 
esses itens são seus. O 
pagamento será devido 

durante a coleta. Hoje, terça-
feira, 6 de abril e quarta-feira, 7 
de abril, os idosos na loja 
receberão placas de ‘quintal’ para 
suas janelas ou pátios, para 
comemorar sua realização na 
Greater New Bedford Voc-Tech. 
Vimos você perseverar e estamos 
orgulhosos de você! Os alunos 
em co-op, colocação e educação 
serão contatados separadamente 
com informações de coleta. 

Por favor, tome nota das 
seguintes datas importantes 
apenas para idosos: 

• Fechamento do terceiro 
trimestre sênior: 

Terça-feira, 25 de maio 

• Saída Sênior 

Sexta-feira, 28 de maio 

• Noite de premiação para idosos 

Quarta-feira, 2 de junho 

• Graduação 

Sexta-feira, 4 de junho 

Os idosos são lembrados de que, 
para 'sair' da escola, você deve 
ter devolvido todos e quaisquer 
itens emitidos pela escola, como 
livros da biblioteca, livros 
didáticos, quaisquer itens 
acadêmicos / loja que você tenha 
em sua posse. Será configurado 
um horário para devoluções do 
Chromebook. 

Os alunos da 10ª série 
(turma de 2023) farão o 
teste MCAS em ELA e 
matemática durante a janela 
de teste de 3 de maio a 11 
de junho. Datas específicas 
de teste serão finalizadas 
nas próximas semanas. 

O Comissário de Educação 
recomendará um requisito de 
determinação de 
competência (CD) modificado 
em inglês e matemática para 
alunos da 11ª série (classe 
de 2022). Após a aprovação 
do Conselho de Educação, os 
alunos da 11ª série não 

serão mais necessário para 
fazer o teste MCAS. Os 
alunos da 11ª série ainda 
podem fazer o teste nesta 
primavera para se qualificar 
para a Bolsa Adams e o 
Certificado de Maestria 
Koplik. Os juniores que não 
participarem nesta 
primavera poderão fazer o 
teste para bolsas de estudo 
durante o período de reteste 
no outono de 2021.    

 

 

 

 

 

 

 

   Cycle 21 Ends April 6 

  Cycle 22 Begins April 7 

 

APRIL SPIRIT DAYS 

April 14th & April 
15th  
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Self-Service Password 
Resets 

Professores, funcionários e 
alunos agora podem redefinir 
sua própria senha GNBVT a 
qualquer momento, de 
qualquer dispositivo. Por favor 
siga as instruções abaixo. 

Go to: 

https://aka.ms/ssprset
up 

Attach personal email or cell to your account.  

 

Scholarships Available 
Clique no link a seguir para visualizar e se inscrever nas bolsas 

disponíveis: https://www.gnbvt.edu/scholarships/ 

 

Durante o aprendizado 
remoto, os alunos devem 
usar um fundo virtual 
aprovado pelo GNBVT ou 
uma ferramenta desfocada 
ao participar de qualquer 
aprendizado online / 
remoto. 
https://www.gnbvt.ed
u/virtual-
backgrounds/ 

Para atender às 
necessidades de tecnologia 
dos alunos, um quiosque de 
suporte de tecnologia agora 

está disponível para agilizar 
as solicitações, fornecer 
atualizações de status e de 
maneira eficiente resolver 
problemas técnicos do 
aluno. 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 e em nosso 
aplicativo móvel GNBVT. 
Assim que um aluno enviar 

uma solicitação de 
tecnologia pela primeira vez, 
um e-mail da FMX será 
enviado para o aluno para 
confirmar sua conta FMX. O 
aluno deve confirmar seu 
endereço de e-mail para 
receber atualizações por e-
mail sobre a solicitação. 

O aplicativo móvel GNBVT 
pode ser encontrado na 
Apple Store e Google Store, 
pesquisando Greater New 
Bedford Voc. 

Os alunos devem trazer seu 
Chromebook emitido pela 
escola para a escola todos 
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ACADEMIC SIX-PERIOD SCHEDULE
EFFECTIVE APRIL 7, 2021 

ALL ATTENDANCE WILL BE TAKEN AT 7:40 A.M.
Period Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6

A 
BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6

7:40am - 8:41am
B

BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1
8:44am - 9:45am

C
BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2

9:48am - 10:49am
D

BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3
10:52am - 11:53am

E
LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11:52am-12:23pm
F

BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4
12:26pm - 1:27pm

G
BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5

1:30pm - 2:31pm
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