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MENSAGEM DO RESPONSÁVEL PRINCIPAL 

Olá famílias GNBVT e comunidade! 
 
As últimas duas semanas foram cheias de diversão e ação embalada e o mês à 
frente parece brilhante também. Na última segunda-
feira, a professora de Alfabetização e conselheira do NHS Cheryl Hebert sediou
 com sucesso a National Honor Society Induction, na qual 88 de nossos alunos 
foram homenageados. Estamos muito orgulhosos do seu trabalho árduo e ded
icação.  
 
A semana passada também foi a semana do Homecoming, na qual os alunos p
articiparam de dias do Spirit, como o Dia do Personagem e o Dia Verde e Dour
ado. A semana do Espírito foi encerrada com um Pep Rally na Casa de Campo n
a última sexta-
feira. O    a energia de todos os nossos alunos e funcionários foi incrível como 
nossos alunos e funcionários competiram em corridas de revezamento, 3 pont
os concursos, e classe ruído concursos. Tenho tanto orgulho do planejamento 
e execução da Professora de História Kim Fortin e do Conselho Estudantil, Elija
h Goncalves e Olinda Tavres do MC, assim como do Diretor Atlético Ryan Meth
ia. Naquela noite, o time de futebol derrotou Dighton Rehoboth HS, enquanto 
o time de líderes de torcida os animava. No entanto, a diversão ainda não tinh
a acabado. 
 
Na noite de sábado, os alunos desfrutaram da nossa Dança de Aterrissagem, q
ue foi vendida com mais de 1.200 estudantes participando. Eu tenho que este
nder um agradecimento especial aos vários funcionários que vieram e ajudara
m a acompanhar a dança. Falo em nome de toda a comunidade escolar, dizen
do que aprecio você ir além do que o dever exige!! 
 
Novembro marca o mês do Patrimônio Nativo Americano. Nossa diretora da D
EI, Yolanda Dennis, coordenará uma infinidade de atividades para comemorar 
e reconhecer os costumes e contribuições dos nativos americanos. 

 
Warley J Williams III 
Principal 

O QUE HÁ NESSE PROBLEMA:  

• Detalhes da Casa Aberta 
• Covid 19 Vacinações 
• Mês do Patrimônio Nativo Americano 

• Skills USA 

• Gabinete de saúde - Conheça a equipe 
• Datas Importantes do Departamento de Orient

ação 

Próximos eventos 
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 
Qua, 23 de novembro: Despedimento antecipado:
 10:49 h 
24-27 de novembro: Dia de Ação de Graças 
1 Dez: Cartões de Relatório Termo I Emitidos 

Inscrições para esportes de inverno estão atualmente ab

ertas para basquete, hóquei, pista coberta e torcida: 

https://www.familyid.com/gnbvt-athletics/winter-

2022-23-athletics-registration-5  

 OPEN HOUSE 

11.20.2022 

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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Open House– Clínica de Vacinação contra a COVID-19 
 
A GNBVT irá acolher uma clínica de vacinação GRATUITA contra a COVID-19 em 20 de novembro, durante a nossa 
Casa Aberta, em colaboração com a Seven Hills of New Bedford e o New Bedford Board of Health. Não é exigida 
prova de seguro. 
 
As vacinas Pfizer (5 anos ou mais) e Moderna (12 anos ou mais) estarão disponíveis para nossos alunos, famílias, 
funcionários e a comunidade. 
Os seus pais/tutor deverão preencher um formulário de ADMINISTRAÇÃO para cada uma das vacinas. Se for rece-
ber a vacina da Pfizer, deve preencher-se um Formulário de Consentimento Secundário da Pfizer adicional. Com 
esta clínica de vacinação patrocinada pelo Estado, o Estado fornecerá cartões-presente de US$ 75 para aqueles que 
receberem sua vacinação no local, independentemente da idade. 
Por favor, certifique-se de trazer o seu cartão de vacinação consigo para ser atualizado! 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1oS24cRNNSP9L8mVrcOKC4Xrgx49WFcvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dTighLOeVmbM1LGd0Fu3Af7NHX4wxB4Q/view?usp=sharing
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Mês do Patrimônio Nativo American  

Todos os anos, no dia 1º de novembro, o Mês do Patrimônio Nativo 
Americano celebra as culturas, tradições e histórias ricas e diversas e 
reconhece as importantes contribuições dos povos nativos. Novembro é o 
momento de se regozijar com culturas, histórias e tradições ricas e diver-
sas e de apreciar as grandes contribuições dos nativos americanos. O Mês 
do Patrimônio Nativo Americano é também uma oportunidade para edu-
car o público em geral sobre os Índios Americanos, para sensibilizar o público em geral sobre os desafios únicos que os 
Índios têm enfrentado tanto historicamente quanto no presente, e as maneiras pelas quais os Índios trabalharam para 

vencer esses desafios.  
  

 

 

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 

Obrigado por contribuir com comentários... 
Apenas algumas das coisas que as pessoas estão dizendo! 
 

 
 

"Ame a segurança adicional na entrada da frente. Me deixa tranquilo sabendo que passos extras foram dados para manter as crianças seguras."   

"Ótima escola, Todos os professores e alunos são simpáticos. "  

"Meu filho está se adaptando muito rápido como um calouro tão bom..." 

"Eu gosto  que você me informe sobre o comportamento do meu filho"   

 "Até agora  meu filho está se ajustando lentamente, mas o professor é muito bom que ele não está tão nervoso para ir para a escola que significa muit

o para mim "  

"Escola incrível e equipe incrível" 

“Sou tão  grato que meu filho realmente gosta da escola agora , ele ama lá no Voc e ele é capaz de conhecer novos 

filhos e fazer amigos que ele realmente não tinha isso no jr high -Thank You"  

Você sabia que o Lacrosse era parte integrante da cultura dos nativos americanos? Foi jogado 
para prepará-los para a guerra e também foi um evento social onde as tribos se reuniam para o 
comércio e esporte. Às vezes era usado para resolver disputas. 

A Equipe de Engajamento Familiar gostaria de agradecer a todos que contribuíram para as Veri
ficações de Pulso de Possip (Fofoca dos Pais). Nossa equipe analisa diretamente o feedback dos
 pais/responsáveis e garante que as informações cheguem ao departamento apropriado. 
Temos orgulho de compartilhar algumas das coisas que os pais e a comunidade estão dizendo: 
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Skills USA Officers Installed 
 

 No mês passado, as atividades do Capítulo GNBVT da SkillsUSA começaram com o 
Retiro Anual de Oficiais do Capítulo e a Cerimônia de Instalação do Novo Oficial do 
Capítulo. Este mês, os membros da SkillsUSA podem esperar competições locais, 

bem como a Conferência de Liderança do Estado de Outono. A competição local é a classificatória para a com-
petição técnica distrital e a competição estadual de liderança. Os alunos podem perguntar a seus professores 
de CVTE sobre como participar das competições locais e como competir em habilidades pode ser para eles. A 
participação nos concursos CTE é uma experiência gratificante e todos os alunos são incentivados a colocar os 
seus conhecimentos à prova no concurso local. Durante a Conferência de Liderança do Estado de Outono, os 
dirigentes do capítulo, bem como alguns alunos do segundo ano, viajarão para Marlborough Massachusetts 
para passar dois dias completando atividades destinadas a ensinar-lhes habilidades de liderança e trabalho em 
equipe. Eles ouvirão palestrantes convidados, além de concluir projetos em grupos.  

 

(back l to r): Jacob Reimels - Reporter, Jordan Melo - State Region 1 Vice President, Lori Russell-Pelsue 

- Chapter Advisor, Ava Silva - Secretary, Asher Renovato - Parliamentarian/ Historian, Ricky Jordan - 

Guest Speaker, Meg Lacassa - Chapter Advisor. 

(front l to r): Nia Rodrigues - Co-Vice President, Sophia Dealmeida - President, Annalise Applebee - Co-

Vice President 
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Do Serviço de Saúde 

 
: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 

 

 
 
Por favor, conheça a enfermeira Linda: Olá, meu nome é Linda Ferreira e eu sou uma das enfermeiras da 
escola. Faço parte da comunidade de tecnologia voc há mais de 20 anos. Eu gosto de passar tempo 
com minha família, especialmente meus netos. 
Estou ansioso por um ano escolar saudável e feliz para nossos alunos. 
 

 Departamento de Orientação 

Incricoes De 31 De ootuboro A 10 De novembro 

De Serviços Especiais 

Damos as boas-vindas aos pais/responsáveis 

comunicação! 

 

Apresentando a Enfermeira Linda 

Teste ASVAB oferecido em 18 de novembro 

A ASVAB (Bateria de Aptidão Profissional do

s Serviços Armados) é oferecida a jovens e id

osos e terá lugar na    sexta-

feira, 18 de novembro. 

Se o seu aluno receber serviços de educação   e

special ou 504 acomodações e você tiver dúvid

as ou preocupações, entre em contato com a eq

uipe de suporte do seu aluno na escola na exte

nsão 700.  
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Nosso time de futebol de meninos avançou para jogar no                          
    consultado  "Vocational State Championship Game" . 

Eles viajam para Greater Lowell Tech para um jogo de sexta-
feira à tarde. 

 

4 de Novembro de 2022  

Go Bears!!!! 
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A equipe feminina de vôlei do colégio derrotou Blackstone Valley Tech na S
tate Vocational Final pela terceira vez nos últimos 4 anos. 

4 de Novembro de 2022  

Go Bears!!!! 
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Bolsa anual Feira de Artesanato-     Fim de Semana de Ação de Graças  

Inscreva-se no School Messenger para receber mensagens de texto  

4 de Novembro de 2022  


