
 
 

NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 1 DE FEVEREIRO DE 2022 
 
Lembrete do calendário: NÃO HÁ ESCOLA AMANHÃ, QUARTA-FEIRA, 2 de fevereiro.  É um Dia do 
Desenvolvimento Profissional da equipe. 
 
Uma mensagem da enfermeira: o aluno não pode levar nenhum medicamento para a escola. Isso inclui 
Tylenol ou Advil. Toda a medicação deve ser dispensada através da enfermeira. Obrigado por sua cooperação 
com este assunto importante. 
 
Programa de Testes Home Covid: Este novo programa começará amanhã quinta-feira, 3 de fevereiro. Se você 
se inscreveu, você receberá uma caixa na quinta-feira com dois testes (um para esta semana e outro para a 
próxima semana). Por favor, teste seu filho quinta à noite ou sexta de manhã. Informe apenas o resultado 
positivo para a escola usando o e-mail que será enviado todas as quintas-feiras. Guarde o segundo teste para a 
próxima semana. Se seu filho testou positivo recentemente para Covid, você não começará o teste por 90 
dias. Se você ainda não se inscreveu aqui está o link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKyg9Iz6lM6YP3bdk8Vj1UQ8XFt7PvxaliAYRmO2pqzY6ToA/viewf
orm?usp=sf_link 
 
Achados e Perdidos: Todos os itens perdidos e encontrados serão doados nesta sexta-feira, 4 de fevereiro. 
Alguns dos itens incluem casacos, luvas e luvas, lancheiras, garrafas de água e muito mais! Por favor, encoraje 
seu filho a verificar a lixeira perdida perto do escritório.  
 
Clubes e Atividades 
 
Sessão SPARK eu terminei na semana passada.  Obrigado aos alunos e pais por um grande momento 
compartilhando criatividade e amor pela Arte! Os alunos que quiserem trabalhar para terminar os TABLETS 
CLAY no Steve Kemp's Orleans Studio devem informar a Sra. Greenwood ou a Sra. Nowack e nós lhes daremos 
instruções para informações de contato e horários disponíveis para o Sr. Kemp. Procure informações 
cadastrais para o ART SPARK SESSION II, que começará após o intervalo de fevereiro, no futuro Notes To 
Home. 
 
Música 
  
Strings!  Espero que tenha gostado da neve. Só te vejo na sexta-feira desta semana, já que não há escola 
amanhã. Na sexta-feira teremos conjunto como de costume das 7:45 às 8:30 da manhã.m. A seccional do 
primeiro período é para BB e a seccional do segundo período é para NG. Vejo todos vocês muito em breve!! 
Sra. Schultze 
 
Membros da banda!  A Jazz Band vai se encontrar na quinta-feira, 3 de fevereiro, antes da escola! 
 



6ª Série 
 
Semana-a-olhar: 
https://docs.google.com/document/d/1hZYpQmVDGqBQJzUGxY7wz9bPN8uSC0elb03uJyt0q6o/edit?usp=sharing 
 
Grau 7th 
 
7 Estudos Sociais - Por favor, note que o teste do Egito antigo será na quarta-feira, 16 de fevereiro. O guia de 
estudo será publicado nesta sexta-feira e será entregue na segunda-feira, 14 de fevereiro. Vamos revisar em 
sala de aula naquele dia e, em seguida, os alunos terão mais duas noites para revisar e preparar para o teste 
de quarta-feira.  
 
Nesta sexta-feira, a 7ª série participará do nosso Projeto Borboleta anual (para saber mais sobre esse esforço 
internacional, visite https://thebutterflyprojectnow.org. ) Vamos nos preparar para os eventos de sexta-feira 
assistindo ao filme "Clipes de Papel" que narra a história de uma escola em Whitwell, TN, onde os alunos 
trabalharam juntos para criar um memorial significativo e histórico do Holocausto. Os alunos pintarão 
borboletas de cerâmica, cada uma delas representando uma criança que morreu no Holocausto. Estes se 
juntarão a três anos de outras borboletas em um mural que ficará pendurado na escola. Estamos 
entusiasmados em ser a primeira instituição em Massachusetts a participar do Projeto Borboleta! 
 
8ª Série 
 
 
Nauset New Student Information Night, quinta-feira, 3 de fevereiro, das 18:00 às 19:30 .m. no Nauset High 
School. Estudantes e suas famílias que estão planejando frequentar o Nauset High School em Eastham como 
nono graduados no próximo ano, ou que estão considerando frequentar o ensino médio como alunos do nono 
ano no próximo ano, são convidados a participar de uma sessão de informação. Abaixo está um esboço da 
agenda da noite.  A noite começará em nosso auditório às 18:00.m. : 
 

6:00 - 6:10  Bem-vindo ao Ensino Médio 
6:10 - 6:20  Escritório de Vida estudantil 

Departamentos Acadêmicos - fale com os diretores do departamento sobre ofertas de cursos 
6:25 - 7:30  Escolha da Escola - tire dúvidas sobre o processo de escolha da escola e cronograma. 

Saúde - fale com nossa equipe de saúde sobre os serviços de saúde  
Orientação - fale com orientadores sobre o processo de matrícula do curso e a experiência de 
orientação de quatro anos fornecida aos alunos e seus familiares 
Atletismo - faça perguntas sobre as ofertas e expectativas. 
Projeto de Construção - faça perguntas sobre o  project building, para ver desenhos dos planos 
Passeios - passeio de quinze minutos saindo do refeitório 

 

A noite começa às 18h. m.  no auditório para um breve welcome diretor.  Passeios guiados de quinze minutos 
saem do refeitório. 
 
 
A Visita ao Ensino Médio do Diretor de Nauset virá ao CCLCS para se reunir com alunos do 8º ano durante o 
dia escolar em 15 de fevereiro. Ele também estará no CCLCS à noite às 19h.m., para se reunir com os pais e 
explicar o processo de transição e o currículo. Guarde a data! 
 
8 Civis: Estamos encerrando nossa 4ª unit - Governo Estadual e Local. Os alunos receberam hoje um guia de 
estudo para ajudá-los a se preparar para o teste da unidade. Os guias de estudo devem ser entregues quarta-



feira, 2/9, e o teste da unidade será quinta-feira, 2/10. Todo o trabalho ou atribuições que faltam desta 
unidade devem ser entregues antes do teste para receber crédito parcial.  
 
Além disso, todos os projetos InfoGráficos ausentes ou parte 2 do teste da Unidade 3 devem ser entregues até 
esta sexta-feira, 4 de fevereiro para ganhar crédito. As instruções para ambas as atribuições podem ser 
encontradas no Google Classroom. 
 
Notas da Comunidade 
 
Junte-se ao Dolphin Youth Lacrosse - Faça parte de um ambiente divertido e festivo para crianças e famílias! 
Nenhuma experiência precisava começar a jogar. Temos equipes separadas de meninos e meninas notas K-8. 
As crianças jogam em um K-2 grau, 3-4, 5-6 ou 7-8 equipe. Treinos na Escola Wixon e jogos de domingo no DY 
High School. Jogamos de março a junho, então inscreva-se no www.dyyouthlax.com.   
 
Summer of Science no CCCC - Cape Cod Community College está realizando duas explorações de uma semana 
relacionadas à segurança cibernética para estudantes que entram nas séries 7, 8 e 9. Os alunos terão a 
oportunidade de descobrir a importância da cibersegurança e explorar redes, ao mesmo tempo em que se 
envolvem em um desafio espacial com uma missão de lançamento de foguetes. Os alunos construirão um 
Robô Rover e o programarão para uma exploração de superfície! 
 
Duas explorações de uma semana serão oferecidas de segunda a sexta-feira das 9:.m 00 às 16:00.m. e 
cobrirão a mesma missão e desafio. 1 de agosto – 5 de agosto de 2022 e 8 de agosto – 12 de agosto de 2022 
 
O programa GenCyber Space Challenge é totalmente gratuito para estudantes! Cada aluno será capaz de levar 
para casa o rover que eles constroem e muitas outras guloseimas relacionadas ao programa.  Os estudantes 
devem estar dispostos a se comprometer com a semana completa e, em troca, receberão um certificado 
GenCyber (juntamente com seus outros prêmios/prêmios) no final do programa.  
https://www.capecod.edu/gencyber 
 
 


