Sejam bem vindos!

Greater Lowell Technical High School

Classe de 2025
Noite virtual de alunos aceitos

Maio 19, 2021
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A EXPERIENCIA
GREATER LOWELL
…através dos olhos do
Estudante de 12º nível de Marketing Jeffrey Diaz
•
•
•
•
•
•

SkillsUSA – Medalhista estadual
Marketing "Classe de 2021"
Sociedade Nacional de Honra Técnica
Capitão da equipe de tênis do time do colégio
Representante do Aluno do Conselho Consultivo do Programa de Marketing
Aluno do mês, novembro de 2019
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ACADÊMICOS DESAFIADORES
Biologia AP
AP Cálculo
AP Ciência da Computação A
Princípios AP de Ciência da Computação
Língua Inglesa AP e Composição
Literatura e composição de inglês AP
Ciência Ambiental AP
* AP Estatistica (ano letivo 2022-2023)
AP Art Studio
Química de inscrição dupla
Inglês Inscrição dupla 12ª série
Espanhol online
Honras acadêmicas e currículo preparatório para a
faculdade
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LEITURA DE VERÃO
Leitura de verão GLTHS
• Lista de dez títulos sugeridos que incluem ficção e não ficção
• Você também pode ler um livro de sua escolha.
• Apenas para fins de enriquecimento intelectual
• A ajuda estará disponível na forma de um clube do livro; os
detalhes serão publicados no site do GLTHS.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para encontrar um
cargo adequado, entre em contato com a Sra. Kate Palladino,
Coordenadora do Grupo ELA-ELE-CS em kpalladino@gltech.org ou
(978) 441-5360.
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IXL VERÃO
LIÇÃO DE MATEMÁTICA
● Acesso remoto disponível após 12 de julho de 2021
● Endereços, atribuições e datas de assistência técnica
serão divulgados no site de GLTHS.
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IXL VERÃO
LIÇÃO DE MATEMÁTICA
A ajuda está disponível nas seguintes datas:
Terça-feira, 20 de julho - 10h00 - 12h00
Terça-feira, 27 de julho - 10h00 - 12h00
Segunda-feira, 9 de agosto - 10h00 - 12h00
Terça-feira, 17 de agosto - 10h00 - 12h00 e 14h00 - 16h00
Quinta-feira, 19 de agosto - 10h00 - 12h00 e 14h00 - 16h00
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PROGRAMAÇÃO E SERVIÇOS SÉCULO XXI
PREPARAÇÃO PARA FACULDADE E
CARREIRA

•
•
•
•

Educação acadêmica
4 disciplinas acadêmicas principais
9ª série: programado todos os dias
10ª série: matemática agendada
todos os dias
Séries 10/12 - períodos duplos a
cada duas semanas

Educação profissionalizante técnica
• Alfabetização / cidadania digital do 9º
ano: 3 períodos por dia
• Níveis 10/12 - o dia todo a cada duas
semanas
• Graus 11/12 - Opção Cooperativa

Serviços de apoio
Aconselhamento escolar, educação especial, ELL, Title 1, Biblioteca Media Center
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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA
PROGRAMAS EXPLORATÓRIOS E
TÉCNICOS
CURSOS EXPLORATÓRIOS DE QUALIFICAÇÕES
• Uso seguro de equipamentos / Uso
eficiente de ferramentas específicas da
oficina e uso de materiais
• Avaliação de desempenho
• Trabalho de curso / conclusão de
projeto
• Habilidades úteis para o trabalho

SELEÇÃO DO PROGRAMA TÉCNICO
• Seleção de programa técnico: não
garantido
• Com base na nota obtida nos cursos
exploratórios
• A classificação média de todos os
navegadores e a frequência geral são
levados em consideração para lojas com
excesso de assinaturas.
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SUCESSO PARA TODOS OS ALUNOS
Programa atlético
OUTONO

INVERNO

PRIMAVERA

Futebol Masculino

Basquete masculino

Beisebol

Cross Country Varonil

Pista interna Varonil

Lacrosse
Varonil

Animadores

Animadores

Atletismo Varonil

Field Hockey

Basquete Femenil

Vóleibol Varonil

Futebol Americano

Pista interior Femenil

Lacrosse Femenil

Cross Country Femenil

Natação (mista)

Atletismo Femenil

Futebol Femenil

Luta

Tenis (misto)

Vóleibol Femenil

Hockey sobre hielo*

Softball

Golf

*Equipe cooperativa com Nashoba
Tech
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SUCESSO PARA TODOS OS ALUNOS
Organizações e clubes estudantis
Os seguintes clubes, organizações e comitês estão ativos no momento
na Greater Lowell Technical High School, mas estão sujeitos a alterações:
Extensões de educação acadêmica e
técnica:
• Sociedade de Honra Nacional
• Sociedade Nacional de Honra
Técnica
• Clube Ecológico / Ambiental
• Math Club
• SkillsUSA
• Clube de mídia
• Clube de robótica
• Carro alegórico do desfile da
Cidade das Luzes

Extensões de educação acadêmica e
técnica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Embaixador Escolar
Aprendizagem de serviço comunitário
Líderes de pares / tutores
Mentores de pares
Conselho estudantil
Comitê de planejamento de calouros
Comitê de planejamento para alunos
do segundo ano
Comitê de Planejamento Juvenil
Comitê de Planejamento Sênior
Comitês de planejamento especial

Artes / Humanidades / interesse especial
Club de animé
• Clube de Teatro
• Discoteca
• Clube de música
• Gender Sexuality Alliance
• Graça, Unidade, Identidade, Devoção,
•
Levante, solte *
• Clube de excursão
• Projeto Roxo
• Clube do anuário

* Um membro da equipe estará presente em uma capacidade de custódia, mas não participativa para garantir a segurança do aluno e conformidade com
as regras da escola.
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A EXPERIÊNCIA
GREATER LOWELL
….. através dos olhos da
aluna de Cosmetologia do 12º nível Samantha Barnes

•
•
•
•
•

SkillsUSA - Vice-presidenta do Capítulo Cosmetologia "Classe de 2021"
Sociedade Nacional de Honra Técnica
Equipamento de atletismo
Clube de Teatro
Aluno do mês, abril de 2019
13

PROGRAMA DE SUCESSO DE VERÃO
12 DE JULHO DE 2021 - 30 DE JULHO DE 2021

Os alunos irão gostar de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecendo o campus, os alunos e a equipe de Greater Lowell Tech
Aprenda sobre a rica e diversificada cultura de nossas comunidades marítimas.
Apresentações para explorar a história local e as influências culturais.
Explorando várias áreas técnicas e instalações escolares
Desenvolver habilidades de liderança e empregabilidade.
Fazer novos amigos
Sem custo para estudantes ou famílias, lanche e almoço grátis todos os dias
Passes de ônibus LRTA serão fornecidos
E muito mais!
A inscrição estará online no site da nossa escola a partir de 1 ° de junho!
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DIA DE BOAS VINDAS PARA NOVOS ALUNOS
Reserve a data!
27 de julho e 28 de julho

Junte-se ao corpo docente e à equipe do GLTHS na formação de uma equipe e em atividades
divertidas para dar as boas-vindas ao Gryphon Country!
Este ano, o evento será distribuído ao longo de dois dias com base em eventuais restrições de
cumprimento. Datas específicas para o seu aluno estarão próximas, no entanto, aqui estão alguns
detalhes importantes sobre o dia.
O transporte será fornecido
Café da manhã e almoço serão fornecidos
As atividades do dia incluem:
GLTHS Tour
Exercícios de confiança e construção de equipe
Discussão dos Valores Essenciais do GLTHS
Esperamos ver você lá!
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SUCESSO PARA TODOS OS ALUNOS
Ambiente de aprendizagem acolhedor, seguro,
solidário e colaborativo
Comunicação
E-mail, telefone, Connect ED, website, Twitter,
Portal da família Aspen (X2)
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Obrigado!
por escolher Greater Lowell Tech
Entre as muitas opções você tem que escolher o seu colégio!
Entre em contato conosco em admissions@gltech.org ou (978) 441-4951
se pudermos ser de ajuda adicional.
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