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MENSAGEM DO RESPONSÁVEL PRINCIPAL 

Caras famílias GNBVT, 

Temos muita sorte de ter uma infinidade de atividades e eventos para compartilhar com 
você em cada newsletter. As próximas duas semanas estão cheias de mostrar as realizaçõ
es de nossos alunos, planejando melhorar e continuar a lutar por uma experiência de suc
esso para cada aluno. 
 

Nesta quartafeira, vamos sediar o Jantar Consultivo semestral para incluir profissionais d
a indústria local, que visitarão com programas vocacionais, revisarão o currículo e os rec
ursos e depois aconselharão, fornecendo dicas e feedback sobre as tendências em suas á
reas. Essa consultoria é altamente bemsucedida em garantir que nossos programas mant
enham os padrões do setor. 
 

Nosso Capítulo da Sociedade Nacional de Honra receberá novos membros na cerimônia 
de indução de segundafeira à noite. Parabéns a esses estudantes e famílias por terem inv
estido no trabalho duro que os levou a essa conquista 
 

Links para preencher formulários escolares importantes para cada aluno foram enviados 
para todas as famílias.  Preencha e envie estes formulários obrigatórios. O link também é
 fornecido na página 4 desta newsletter. 
 

Um favorito de todos os tempos está prestes a chegar ao campus a partir da próxima se
mana... Spirit Week! Dias de vestido temático concluindo com o Rali Pep, Homecoming  
jogo no dia 28 e a Homecoming Dance no dia 29 de outubro será incrível! 
 

A emoção está se desenvolvendo enquanto a Open House 2022 se aproxima no domingo
, 20 de novembro. Estudantes em potencial e famílias chegam às 11 horas para uma apre
sentação informativa e passeios, os atuais estudantes e famílias, bem como o público, 
 podem se juntar a partir das 12/3 pm. Por favor, espalhe a palavra com amigos e famílias
!!! 
 

No entanto, outro ponto de orgulho, nossa equipe de softball dos Bears foi homenagead
a esta semana, na Prefeitura de New Bedford, pelo prefeito John Mitchell para o  
campeonato estadual da Divisão 3 de 2022. 
 
Este é um lugar inspirador para ser dia após dia! Vai, Ursos! 
 

 
Warley J Williams III 
Principal 
 
 

O QUE HÁ NESSE PROBLEMA:  
• Engajamento familiar —

 Café dos pais e   Eventos da Comunidade 
• Escritório de saúde- Conheça a equipe 
• Datas importantes do departamento                 

de orientação 
•  Lembretes de Política de Participação 
• Anúncios da vida do aluno 

Próximos eventos  

27 de outubro: Dias Espirituosos - Dia do Caractere 
Café Pai — 16H30 
Sex 28 de outubro: Dias Espírito- Verde & Ouro 
Jogo de ida e volta: 18:30 H 
29 De outubro: Dança de regresso a casa 
Seg 31 Out: Dias de Espírito- Fantasia de Halloween 
Terça-feira, 1 de novembro: Dias de Espírito-
 Dia de Disco 
Qua 9 de novembro: Noite dos Pais- 
Recrutadores Militares: 17:30 H 
Admissões na Faculdade/
Ajuda financeira: DAS 6 ÀS 20 HORAS 
11 de novembro: Sem Escola - Dia dos Veteranos 
Dom 20 de novembro: Casa Aberta 

 
 

  Campeonato Estadual de Softball da Divisão 3 de 2022 
Na terçafeira, a equipe de softbol GNBVT de 2022 foi homenageada pe

lo prefeito de New Bedford, John Mitchell, por sua vitória no Campeon

ato Estadual da Divisão 3. 

https://www.youtube.com/channel/UC_tdpw07i1vGGZQYoaNutSw/videos
https://www.facebook.com/GNBVTHS
https://www.instagram.com/gnbvoctechhighschool/?hl=en
https://twitter.com/gnbvths?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC_tdpw07i1vGGZQYoaNutSw/videos
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Centro de Engajamento Familiar  

Pais café- café e discussão- 27 de outubro 

O Family Engagement Center está hospedando seu primeiro Parent Café no dia 27 
de outubro, das 4h às 5h30. Isso dará às nossas famílias a oportunidade de se en-
contrar com o Especialista em Engajamento Familiar e saber como o Centro de 
Engajamento Familiar está aqui para apoiar nossas famílias. 

 

Pedimos às nossas famílias que se inscrevam neste evento. Um e-mail foi enviado 
com um link de registro. Sinta-se à vontade para entrar em contato com um dos es-
pecialistas em envolvimento familiar se tiver alguma dúvida. 

 
•   Veronica Arruda- ext. 494, veronica.arruda@gnbvt.edu 

• Jendel Oliveira- ext. 495, jendel.olivera@gnbvt.edu 
 

 

Próximos eventos da comunidade:   
•   Quintas-feiras:                   New Bedford Farmers Market          

              14h00-18h00  
       Buttonwood Park 

 
 
• 25 de outubro :          Hidden in Plain Sight 
                    18h às 19h30                                                                                                                     
             Biblioteca de Dartmouth                   
              North Branch -211 Cross Road  

Declaração sobre Diversidade, Patrimônio Líquido e Inclusão  
  A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School promove um ambiente inclusivo que valoriza a diversidade da nossa comunidade escolar e respeita as 

diferenças individuais. Cada indivíduo é abraçado, celebrado e tratado de forma equitativa. O nosso objetivo é promover um diálogo conducente à aprendizagem, aceitação 

e enriquecimento cultural. A GNB Voc-Tech promove o seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão através da discussão, educação e promoção de um 

ambiente que encoraje a bolsa de estudos, aprendizagem e respeito por origens e pontos de vista diversos para preparar os alunos para a vida em uma sociedade 

Você pode acessar o site do Family 

Engagement Center em: 

 https://www.gnbvt.edu/family-

engagement-center/ 

Agradecemos a sua contribuição 

A Equipe de Engajamento Familiar gostaria de agradecer a todos que contribuíram para as Verificações de Pulso de Possip (F
ofoca dos Pais). Nossa equipe analisa diretamente o feedback dos pais/
rsponsáveis e garante que as informações cheguem ao departamento apropriado. Iniciamos acompanhamentos com admini
stradores e chefes de departamento regularmente para garantir que as preocupações sejam resolvidas e que os elogios poss
am ser transmitidos para destacar indivíduos e áreas de nossa escola que excedem as expectativas. A participação e o feedb
ack dos pais e responsáveis são cruciais para garantir que nossa escola esteja atendendo às necessidades dos alunos e das    
famílias.  

Embora entendamos que os Pais Re-
sponsáveis podem optar por concluir a pesquisa anonimamente, é útil ter informações de contato para que nossa equipe pos
sa contatálo para acompanhamento. Observe que você não receberá uma resposta se as informações de contato não            
forem fornecidas. Você também pode entrar em contato com os especialistas em engajamento familiar por telefone ou         
e-mail diretamente. 

mailto:veronica.arruda@gnbvt.edu
mailto:jendel.olivera@gnbvt.edu
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
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Do Serviço de Saúde 
Lembretes e Apresentações  

Os enfermeiros podem ser contatados nas seguintes extensões: 

Sarah Caggiano at ext 791       Ursula Crowell at ext 205     Linda Ferreira at ext 204     Kari Rossi at ext 661 

 

Departamento de Orientação 

Teste ASVAB oferecido em 18 de novembro 

De Serviços Especiais 

Damos as boas-vindas aos pais/responsáveis 
comunicação! 
 

Apresentando a Enfermeira Ursula Crowell... 

***Por favor, encaminhe todos os documentos médicos atualizados para o escritório de enfermagem,  e
specialmente quaisquer físicos atualizados, incluindo registros de imunização para nossa classe Júnior,   
YOG 2025.  

Por favor, conheça a enfermeira Ursula:Meu nome é Ursula Crowell e sou enfermeira há 33 anos. Recebi minha BSN
 da Universidade do Sudeste de Massachusetts, agora conhecida como UMass Dartmouth. Embora boa parte da minha
 carreira tenha sido no Southcoast Hospitals Group, fui enfermeira escolar nos últimos 9 anos. Tenho muito orgulho d
e fazer parte do escritório de enfermagem e família GNBVT desde 2017. 
Cresci em New Bedford e moro em Dartmouth desde que me casei. Eu tenho dois lindos filhos adultos. Eu gosto de pa
ssar tempo com a minha família, indo à praia, fazendo compras e também participando de concertos. 
Estou totalmente empenhado em ajudar nossos estudantes, famílias e funcionários. Eu sou grato por todas as as minh
as interações com nossos alunos e, embora eu possa estar cuidando de você, eu também estou aprendendo com você. 
Vou deixá-
los com uma citação que recentemente me deparei com Kristen Butler, "Enquanto você pode estar duvidando de si me
smo, alguém está admirando sua força". Por favor, lembre-
se, você pode fazer e ser qualquer coisa que você colocar sua mente. Aqui é para mais um grande ano para todos nós!! 
Vá Ursos!! 

Incricoes De 31 De ootuboro A 10 De 

novembro 

A ASVAB (Bateria de Aptidão Profissional 
dos Serviços Armados) é oferecida a jove
ns e idosos e terá lugar na    sexta-
feira, 18 de novembro. 
As inscrições acontecerão entre Seg 31   
Out - Qui 10 Nov. 

Se o seu aluno receber serviços de educação   
espe-
cial ou 504 acomodações e você tiver dúvidas 
ou preocupações, entre em contato com a equ
ipe de suporte do seu aluno na escola na exte
nsão 700.  
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Do Serviço de Atendimento 

VOCÊ SABIA?  

 
 

  

 
 
 

 

 
Attendancve Policies Letter  

Formulários Escolares  

Faça logon na ID da Família para preencher os formulários necessários  

O preenchimento dos formulários escolares anuais deve ser preenchido e enviado para cada aluno. Os formulários incluem informações 

gerais de contato e a revisão e reconhecimento do manual do aluno, políticas de tecnologia, acesso à Internet, autorizações de lançamen

to de mídia e muito mais. Esses formulários foram fornecidos na plataforma ID da família. O retorno de envios é acompanhado para         

todos os alunos.  

https://www.familyid.com/gnb-voc-tech-high-school/school-forms  

 
SALVE A DATA!! 

Domingo, 20 de novembro 

11:00 - Estudantes em potencial e famílias 

12:00-15:00—Estudantes atuais, famílias e público 

21 de Outubro de 2022 

• A frequência regular e a participação, durante qualquer nível de série, proporcionam aos 
alunos uma oportunidade de aprender e alcançar seus sonhos. 

 

• Os alunos devem perder não mais do que 9 dias de escola a cada ano para ficar engajad
o, bem sucedido e no caminho para a graduação. 

 

• As ausências frequentes podem ser um sinal de que um aluno está perdendo o interesse 
na escola, lutando com o trabalho escolar,            lidan-
do com um valentão ou enfrentando alguma outra dificuldade 

• No 6º ano, o absenteísmo é um dos três sinais de que um aluno pode abandonar o ensino
 médio. 

 

• No 9º ano, a frequência é um melhor preditor das taxas de graduação do que as notas d
o 8º ano. 
• Fal-
tar 10%, ou 2 dias por mês, ao longo do ano letivo, pode afetar o sucesso acadêmico de um a
luno. (attendanceworks.org) 

Lembre se das políticas e procedimentos de participação GNBRVTHS 

https://drive.google.com/file/d/1GJwYlVhY3z8ZWZdKs-dtEviBbm97y8px/view?usp=sharing
https://www.familyid.com/gnb-voc-tech-high-school/school-forms
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Loja Escolar- Spirit Wear e GNBVT Gear  

 

Bolsa anual Feira de Artesanato-

     Fim de Semana de Ação de Graças  

Inscreva-se no School Messenger para receber mensagens de texto  

Fique atento à verificação de pulso desta semana  



Links Importantes: 

• 2022-2023 Calendário Escolar De Uma Página  

• Calendário do Ciclo Escolar 

• Centro de engajamento  familiar 
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Dias Espírito  
October 27th–   November 1st 
 

Os Dias Anuais do Espírito do GNBVT 
estão chegando! 

 

Quinta-feira, 27/10: 
Dia do Personagem. 

Vista-se como seu per-
sonagem favorito de 
um filme, show ou livro! 

 
Sexta-feira 28/10: Dia Verde e 
Ouro. Apareça para a sua esco-
la! Use seu verde e ouro para 
apoiar o GNBVT Bears como 
eles batalham para fora no 
jogo de volta para casa! 

              
 
 
 
 
 
Segunda-feira10/31: 
Dia das Bruxas!    

   
 
Terça-feira 11/1:  
Dia do Disco         

 
 

**Todas as regras de códigos de vestimenta 
se aplicam de acordo com manual                   

do aluno ** 

 

Vida Estudantil 

Expresse sua criatividade e use suas fantasias   

de Halloween. Sem fantasia? Sem problema!   

Use laranja e preto. Por favor, sem máscaras.    

Traga seus melhores movimentos de    
 dança e brilho pelos anos 70.  

https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-School-Calender-for-Families-one-page-DRAFT.pdf
https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-6-Day-Cycle-Schedule.pdf
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/

