
 
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 18 DE JANEIRO DE 2022 
 
 
SEPAC: O Conselho Consultivo dos Pais de Educação Especial do CCLCS convida você a preencher esta pesquisa  
https://docs.google.com/forms/d/1WUI8qgPorXyvyVO0eTBDliZU8WpFCgbhUcsCLPMSDY4/edit para fornecer 
feedback sobre temas de reunião. A próxima reunião será na terça-feira, 25 de janeiro, às 18h.m. via Zoom. O 
link será publicado no Notes to Home um dia antes da reunião. 
 
Política de Telefone Celular: Guardiões! Entre em contato com o escritório (774-408-7994) com qualquer 
informação que precise ser comunicada ao seu filho (em vez de enviar mensagens diretamente ao seu aluno). 
Nossa política de celular inclui telefones sendo levados por um dia caso sejam encontrados fora da mochila ou 
bolso. Se necessário, os alunos podem vir ao escritório e fazer uma ligação em seus telefones pessoais com 
permissão. Obrigado antecipadamente por sua ajuda com isso! 
 
CCLCS Merchandise - Se você encomendou equipamento spirit de Caleidoscope Imprints, todos os pedidos 
estão prontos para retirada. O caleidoscópio está localizado na Queen Anne Rd, 129, Harwich. 
 
Clubes e Atividades 
 
Art Spark se reunirá após a escola nesta quinta-feira, 20 de janeiro, das 15h às 16h45.m. Os alunos das 
"Tábuas de Argila de Espécies Ameaçadas" continuarão a criar essas tábuas com o artista convidado Steve 
Kemp no Estúdio. Os alunos do "Paint A Masterpiece" estão trabalhando em pinturas acrílicas esta semana e 
devem trazer um jatismo! Todo mundo está aproveitando esse tempo para explorar sua criatividade! 
 
Música 
 
A percussão se reunirá na sexta-feira de manhã, como de costume,  mas Banda e Coro não se encontrarão 
esta semana. 
 
Strings!  Sua programação para esta semana: quarta-feira às 7:45 às 8:30 da .m. para OM e NM. Sexta-feira às 
7:45 às 8:30 da manhã.m. é Ensemble para todos (por favor, tente chegar na hora). A seccional do primeiro 
período é para NM e a seccional do segundo período é para BB. Vejo todos vocês muito em breve! Sra. 
Schultze 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: 
https://docs.google.com/document/d/1MvlokKQpOBIAWwSkiqi6G5wTXNIrjQcH0IkBeJdr8PY/edit?usp=sharing 
 



6 Math Updates  - O laboratório de matemática matinal será nesta quinta-feira de manhã às 8.m. Math Zoom 
com NHS será quinta-feira à noite 6-7 p.m. O link está no fluxo da nossa Sala de Aula do Google. Os tempos de 
aula de zoom são os mesmos desta semana como na semana passada. :) 
 
7ª Série 
 
Esta semana vamos escrever um ensaio de tese em sala de aula que abordará a questão de se a herança 
cultural egípcia deve ser repatriada. Pergunte ao seu aluno se eles acham que a Pedra de Rosetta deve 
permanecer na Inglaterra ou ser devolvida ao Egito e por quê! Os alunos NÃO devem trabalhar na redação em 
casa; deve ser feito em sala de aula! 
 
8ª Série 
 
Cape Cod Tech Tour - Na segunda-feira, 24 de janeiro, toda a 8ª série visitará a Cape Cod Tech para passeios. 
Estaremos lá das 9h às 13h. O almoço é oferecido gratuitamente pela Tech. Seu aluno deve viajar de e para a 
escola pelo seu transporte normal. Entre em contato com Crash Sims(crsims@cclcs.info)se tiver alguma 
dúvida. 
 
Calendário 
 
Terça-feira, 18 de janeiro  Admissions Open House, 6 p.m.   
Segunda-feira, 24 de janeiro   8º ano visite  o Cape Cod Tech para passeios 
Segunda-feira, 24 de janeiro   Reunião de Curadores do Conselho, 18:00.m.  
Terça-feira, 25 de janeiro   Reunião DA SEPAC - 6 p.m. via Zoom   
Quarta-feira, 2  de fevereiro   No School para estudantes 
 
Notas da Comunidade: 

Eventos da Família GenCyber 

Cape Cod Community College sediará vários eventos de desafios espaciais onde os alunos interessados (e seus 
pais!) podem vir para aprender mais sobre os programas de uma semana do GenCyber Space Challenge. Cada 
evento familiar terá atividades emocionantes de cibersegurança para os alunos e seus pais participarem, como 
decifração de códigos, festas de espionagem, caças de catadores de fraudes na internet e palestrantes 
convidados em segurança cibernética. 

Há dois eventos no sábado, 12 de fevereiro  e  sábado, 30 de abril. Oregistro dee vent é necessário. O horário 
para os eventos será das 9h3.m 0 às 12h.m. Lanches serão incluídos em cada evento. 

Inscreva-se para a data de sua escolha aqui! Perguntas? Entre em contato com Bridget Burger, Diretora, na  
Gencyber@capecod.edu ou liguepara 774-330-4459. 

----------------------------------------------------------- 
 
Massachusetts Archaeological Society Cape Cod Chapter Talk 
"A Arqueologia do Lago Cod National Seashore" com o historiador nacional bill Burke 
quarta-feira, 26 de janeirode  2022 
Às 19h. m. no Museu de História Natural de Cape Cod 
Rota 6A 869 | Brewster 



 
Cape Cod National Seashore não é apenas um poderoso e maravilhoso fio de areia glacial. Possui dentro de 
seus 43.000 acres uma coleção surpreendente de locais de habitação nativo-americanos, naufrágios, fazendas, 
pequenos cemitérios, locais turísticos e industriais e instalações militares. Seus recursos arqueológicos foram 
explorados de forma desigual e esporadicamente a partir do século XIX com investigações mais organizadas a 
partir da década de 1950. Após a criação do Seashore em 1961, o Serviço Nacional de Parques começou a 
identificar sistematicamente lugares como o local da Taverna Great Island, seguido pela ambiciosa pesquisa 
McManamon de 1979-84 e a dramática tempestade expôs o Local carns de 1990. Mais recentemente, a 
Universidade de MA Boston deu uma segunda olhada no famoso site da taverna, empregando novas 
tecnologias e abordagens indicativas da necessidade de documentar rapidamente locais de erosão rápida à 
medida que a natureza continua sua reformulação de nossa amada vertente glacial. Junte-se a Bill enquanto 
ele discute este conto de descoberta e os desafios antes de documentar o que sobrou e apresentar ao público 
a história mais precisa da vida no início de Cape Cod. 
 
Bill Burke atua como historiador para o National Seashore. Bill possui um BA em História summa cum laude da 
Providence College e um mestrado em História Colonial Americana e Arqueologia Histórica do The College of 
William and Mary em Williamsburg, VA. Ele trabalhou em vários Parques Nacionais de MA para VA. Bill vive 
em Harwich com sua esposa Stasia e 3 filhas. 
 
$5 por pessoa ou grátis para membros do Capítulo Cape Cod 
MÁSCARAS SÃO INCENTIVADAS 
 
Aqui está o link para o evento do Facebook: https://fb.me/e/2i6MT97ua 
 
PARA PARTICIPAR VIRTUALMENTE VOCÊ DEVE SE INSCREVER EM: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkdOmorTorGtU45tcWkue_PYRBaf4Ftklu 
 


