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MENSAGEM DO RESPONSÁVEL PRINCIPAL 

Olá famílias GNBVT e comunidade! 
 
Espero que todos tenham aproveitado o feriado da semana passada. Dezembro
 chegou, e estamos nos preparando para mais um   mês agitado.  
 
Estou tão animado em anunciar, em nome da Companhia de Teatro Voc-
Tech, que a peça "Clue" será exibida nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Liderada 
por Marianne Morrissey, esta peça clássica consiste  em um elenco vivaz e um   
conjunto incrível construído por nossos estudantes de carpintaria. Sei que falo 
por muitos ao dizer que estou animado para esta próxima peça. 
 
Nos dias 7 e 8 de dezembro, todos os alunos participarão de uma apresentação,
conduzida pelo Children’s Advocacy Center do  condado de Bristol. A                   
apresentação focará na responsabilidade digital e na prevenção de sexting.       
Posso dizer a vocês que esse é um tópico extremamente importante para nosso
s estudantes, pois grande parte de suas vidas sociais existe através das mídias   
sociais.    Sendo assim, é importante que proporcionemos educação aos nossos 
alunos sobre este tópico para   
preparálos para serem cidadãos digitais melhores. Um dos aspectos mais           
preocupantes das redes sociais é que a má decisão de um  adolescente nas        
redes sociais hoje pode ter um efeito prejudicial e duradouro em seu futuro.     
Por conseguinte, é importante que  estejam atentos e sérios às implicações que
 a sua pegada digital tem nas suas vidas hoje e no seu futuro. 
 
Finalmente, quero anunciar que os Cartões de Relatório do 1º Trimestre            
estarão disponíveis através do Portal dos Pais Aspen no dia 7 de dezembro.       
Você encontrará links abaixo para                                                                                  
ajudá-lo a acessar o Aspen se você não tiver  acesso. 
 
 
 

Warley J Williams III 
Principal 

 
 

O QUE HÁ NESSE PROBLEMA:  
 

• Gabinete de Saúde - Prevenção da Estação Gripal 

• Queda Produção de "Clue" 

• Destaque da Comunidade 

• Jogadores de vôlei assinam com BSU 

• Ex-Alunos — Deixando Suas Faixas De Urso 

Próximos eventos 
Quarta-feira 7 Dez:  
Cartões de Relatório Termo I Emitidos 
9 Dez: Queda Produção de Pista- 19h 
10 De Dez: Queda Produção de Pista- 19h 
Dom 11 de dezembro: Queda Produção de Pista- 2:00pm  
15 de dezembro: Habilidades obrigatórias Reunião de   Compe
tição EUA - Div 1- 2 :00 pm 
Sex Dez 16: Habilidades Obrigatórias Reunião de             Comp
etição EUA- Div 2- 2:00 pm 
23 Dez - Seg 2 Jan: Intervalo de Feriado 

Lembrete da política de uso de tecnologia para estudantes 

Localizado no Manual do aluno: 
https://www.gnbvt.edu/parents-students/school-year-

information/ 

 POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGIA PARA ALUNOS 

A GNB Voc-Tech fornece recursos tecnológicos aos seus alunos 
para promover a excelência educacional na escola 
facilitar a partilha de recursos, a inovação e a comunicação  
com o apoio e a 
administração. O uso da tecnologia é um privilégio, não           
um direito. 
Com o acesso global aos recursos através da Internet surge a 
possibilidade de material que pode não ser considerado 
Ter um valor educativo no contexto de um ambiente escolar;    
A GNB Voc-Tech acredita firmemente que o valor 
as capacidades de informação, interação e pesquisa disponíveis 
superam as possibilidades que os alunos podem obter 
material que não seja consistente com os objetivos educacion-
ais do distrito. 
O comportamento correto, no que se refere à utilização de 
computadores, não é diferente do comportamento correto em 
todos os outros aspectos 
atividades escolares. Espera-se que todos os alunos usem os 
computadores e as redes de computadores em um 
ética e educada. Esta política destina-se a esclarecer essas ex-
pectativas à medida que elas se aplicam a computadores e 
uso da rede. As violações desta política podem resultar em ação 
disciplinar, perda de privilégios de computador e se 
adequada, ação judicial.  Leia a política completa aqui. 

Fichas de relatório publicadas:          
quinta-feira, 7 de dezembro 
 

 Consulte este guia de referência para obter ajuda no      
exibição de fichas de relatório em Aspen. 

 

 Se precisar de ajuda para entrar em Aspen ou navegar para 
localizar o cartão de relatório, preencha este ‘Pedido de Bilhete de Nova 
Tecnologia’ aqui. 

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
https://www.gnbvt.edu/parents-students/school-year-information/
https://www.gnbvt.edu/parents-students/school-year-information/
https://www.gnbvt.edu/parents-students/school-year-information/
https://drive.google.com/file/d/1gtthxphzj4CXwGWQn14vxVDBls-7RJ-F/view?usp=sharing
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Centro de engajamento familiar 
 
Café Pai 
 

Gostaríamos de agradecer a todos os pais que participaram de nosso Meet & Greet Parent Café,
 bem como nosso Parent Café no IEP’s. Nossa equipe gostou de conhecer todos! Esperamos esta
belecer mais conexões com os pais e participar de conversas significativas com o objetivo de pro
mover o sucesso dos alunos. 
Fique ligado no próximo Café Pai . 

Destaque da comunidade!! 
MassHire e Lorenzo’s Padaria Patrocinador Concurso Prêmios 
 

Devemos dar um grito especial à MassHire (https://masshiregnbcc.com/) and    Padaria Lorenzo’s localizada em New Bedford 
para patrocinar nossos prêmios de concurso de decoração de portas para o Mês do Patrimônio Hispânico. 
 

 Os vencedores do 1º lugar foram os nossos Idosos e Juniores da Cosmetology 
que  apreciei um almoço taco bar de   Mi Antojo localizado em New Bedford,         
fornecido pela MassHire. 

 

 Os alunos do 2º lugar da nossa primeira infância e os vencedores do 3º lugar da tur-
ma da Sra. Haggerty  desfrutaram de duas sobremesas espanholas diferentes,       
Pastelillos de Guayaba (doces recheados de goiaba) e Quesitos (uma massa de queijo 
creme de Porto Rico) graciosamente doados pela Lorenzo’s Bakery. 

Estudantes participarão de apresentações de responsabilidade digital e prevenção de sexting 
7 e 8 de dezembro 
 

Nos dias 7 e 8 de dezembro, o Children’s Advocacy Center do condado de Bristol, fará apresentações para nossos alunos com  
foco em Responsabilidade Digital e Prevenção Sexting. O uso de tecnologia e mídias sociais tem se tornado cada vez mais        
popular entre os jovens, o que os tornou vulneráveis ao perigo que espreita online e dentro de seus dispositivos. Esta apresen
tação destacará as maneiras pelas quais os alunos podem adotar práticas saudáveis para garantir que eles estejam fazendo     
escolhas seguras on-line.  
Haverá também discussões sobre os riscos legais e sociais que podem resultar da utilização insegura/
imprópria da tecnologia. Esperamos incentivar a comunicação honesta, a conscientização e a discussão com nossos alunos. 

Sintase à vontade para entrar em contato com os especialistas em engajamento familiar, conforme necessário. 
• Veronica Arruda: ext.494, veronica.arruda@gnbvt.edu 
• Jendel Oliveira: ext. 495, jendel.oliveira@gnbvt.edu 

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 multicultural. 

https://masshiregnbcc.com/
https://www.gnbya.org/children-s-advocacy-center
mailto:veronica.arruda@gnbvt.edu
mailto:,%20jendel.oliveira@gnbvt.edu
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Do Serviço de Saúde: 
Precauções Do Período De Gripe 
 

As doenças respiratórias crescem neste ano, inclusive a gripe, que é contagiosa.  
O CDC insta os indivíduos a tomarem as seguintes medidas para proteger 
você e os outros da gripe: 
 

 Receber a vacina contra a gripe anualmente para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais 
 Evitar qualquer contato próximo com doentes 
 Evite tocar nos olhos, nariz e boca 
 Cubra o nariz e a boca com uma toalha de papel ao tossir ou espirrar                                                                                          

(utilizar o cotovelo se  não há toalha de papel disponível) 
 Lave as mãos frequentemente (com água e sabão) e 
 Limpar e higienizar as superfícies e objetos que podem estar contaminados com a gripe 

Dezembro SkillsUSA 
Estudantes Participaram da conferência Fall Leadership 
 

 
 
 
 
 

Durante o mês de novembro, os estudantes GNBVT participaram da conferência SkillsUSA Fall State  
Leadership em Marlborough Massachusetts. Esses estudantes passaram o domingo e a segunda-
feira participando de workshops e ouvindo seminários sobre habilidades pessoais, habilidades no  
local  de trabalho, habilidades técnicas e envolvimento da comunidade. Os estudantes também                                 
tiveram a  oportunidade de participar de um projeto de serviço comunitário. Mais de quinhentos estudantes de    
todo o estado participaram e trabalharam juntos para desenvolver suas habilidades enquanto estavam  
expostos a novas experiências. Também em novembro, estudantes interessados em competir no concurso de        
Atendimento ao Cliente completaram o concurso de qualificação local,  Ava Silva, Ode Balan,  Yessica Deleon-
Morales e Eri Hernandez Guerrero estarão avançando para a competição distrital e  representando nossa escola     
no Atendimento ao Cliente. As competições locais continuarão até o mês d dez-embro.  

Escrito por Jacob Reimels, SkillsUSA Chapter Reporter 

Reuniões Obrigatórias para Concursos 
15 e 16 de dezembro 
 
 

Todos os concorrentes do Distrito e Liderança terão reuniões obrigatórias: 
 

 Quinta-feira 15 de dezembro às 2:00 para estudantes da Divisão 1 
 Sexta-feira 16 de dezembro às 2:00 para os alunos da Divisão 2 
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Voc-Tech — 2023 
Reunião de planejamento 5 de dezembro 
 

Atenção Misses Senior de Voc-Tech.  
 

O After Prom Committee está sediando o segundo            
  anual Spring Fling Dance & Miss Voc-Tech em 
Sábado, 11 de março onde a Miss Voc 
Tech será coroada. 
Se alguém quiser ajudar a organizar esse evento, teremo
s uma reunião na sala, Tecnologia de  mídia G141, na       
    segunda-feira, 5 de dezembro. 

VT — 2023 
Envie o formulário do Google até 22 de dezembro 
 
As inscrições do Sr. VT estão aqui! Qualquer sênior que e
steja interessado em competir para se tornar o Sr. VocTe
ch deste ano, preencha o Google Form ou consulte a Sra
. Gaspar no G141, 
Tecnologia de Mídia! Os formulários devem ser entregu
es até quinta-feira, 22 de dezembro, às 14:30. 
Você tem o que é preciso para ser o Sr. Voc-
Tech deste ano? 
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Sinal de outono Estudante-Atletas com Bridgewater State University 
 

Parabéns a Lilly Misay e Moriah Batista! Lilly e Moriah continuarão suas carreiras de vôlei assinando para jogar n
a BSU no próximo ano. De Ursos GNBVT para Ursos BSU! 

Lilly Misay  

Moriah Baptista 
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Ward ’24, Representa o GNBVT no Campeonato Estadual 
 

Daniel Ward ‘24, correu no Campeonato Estadual de Corta-Mato D3 em Fort Devens em 19 de novembro. 
Ele correu o 5K (3,1 milhas) em 17:52, chegando em 44º de 183 corredores!! 
Daniel é um júnior na loja EN. Um grande estudante e um grande atleta!! 
 
 

Alumni… Making Bear Tracks….   

Alumni Shout Out 

 

 

Tommy Ellis ‘02- GNBVT Alumnus Tornou-se Campeão da NASCAR 

Tommy Ellis, graduado em Tecnologia Automotiva em 2002 na GNB VocTech, perseguiu seu sonho de se tornar um

 piloto da NASCAR. Após a formatura, ele se mudou para a Carolina do Norte para perseguir seu sonho e                    

trabalhou   seu caminho junto com a comunidade NASCAR. Na semana passada, sua equipe/

piloto Penske venceu o NASCAR Cup Team Penske Champion Car Chief. Tommy teve uma longa e bem sucedida     

carreira na comunidade NASCAR e é um exemplo perfeito de como os valores centrais, preparação, paixão e           

perseverança do GNBVT podem ajudar qualquer um a alcançar seus sonhos.  
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