
 
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 7 DE FEVEREIRO DE 2022 
 
 
Atualização do Comitê de Pesquisa do Diretor Executivo - O comitê de contratação gostaria de atualizar a 
comunidade quanto ao progresso da pesquisa do Diretor Executivo: 

• O Comitê de Busca de Diretores, composto por membros do Conselho do CCLCS, funcionários da escola 
e representantes dos pais/responsáveis, recebeu originalmente 15 inscrições até a data de 
encerramento de 31/12/21.  

• Os candidatos foram reduzidos a 5 semifinalistas.  
• As entrevistas foram agendadas com todos os 5.  
• As entrevistas foram realizadas com 4, quando um indivíduo retirou sua candidatura.  
• O comitê identificou dois finalistas para o cargo.  
• Os dias de visita dos finalistas, incluindo reuniões de partes interessadas, estão marcados para quarta-

feira, 9 de fevereiro (Catherine O'Leary) e quinta-feira, 10 de fevereiro (Peter Schutzler).  
 
Os pais/responsáveis são convidados a conhecer os finalistas via Zoom nos dias 9 de fevereiro às 14h.m. 
(Catherine O'Leary) e 10 de fevereiro às 14h.m. (Peter Schutzler). Aqueles que não puderem comparecer 
podem enviar perguntas a Erin Orcutt, membro do Comitê de Pesquisa e atual controladora do CCLCS, na 
seguinte forma:  
https://docs.google.com/forms/d/1ShXa6xPNbRFu1r2mt2f_fJ8qRsEXzy8mJgRhm4Uxp5U/edit 
 
Link de reunião zoom para ambos os dias: 
https://us04web.zoom.us/j/73616444916?pwd=QJmCUh42w9N3l4oGJPQd_y1P8qYCo-.1 
 
 
 
Para All Oyour Family of Incoming 6th Grade Siblings: lembre-se que você deve preencher seu formulário de 
inscrição para participar do CCLCS no próximo ano. O prazo final é 16 de fevereiro ao meio-dia. 
 

Dias faltantes para férias - Se você vai faltar a qualquer escola dias antes ou depois das férias semana, envie 
um e-mail agora (attendance@cclcs.info) e deixe-nos saber essas datas. Mesmo que você tenha dito aos 
professores, por favor, avise o escritório com antecedência. 
 

Pais/Guardiões -  
• Por favor, por favor, mande sua criança em uma garrafa de água todos os dias. 
• Por favor, lembre-se de colocar etiquetas nos casacos e itens pessoais do seu filho para que possamos 

identificá-los e devolvê-los aos seus donos. 
 

Clubes e Atividades 
 

Modelo ONU!  O Clube Modelo da ONU se reunirá nesta terça-feira de manhã às 8:00 da manhã.m. no quarto 
da Sra. Kast. Vejo você lá! 



Música 
 
O programa coral se reúne esta semana.  Terça e quinta das 7h45 às 8h3.m 0 e sexta-feira, depois da escola, 
das 15h às 16h.m. para o Coral do Espetáculo de Teatro Musical. Todos são bem-vindos! 
 
Strings!  Estou ansioso por outra boa semana. A programação desta semana será quarta-feira das 7:45 às 8:30 
da manhã.m. para NM e OM.  Sexta-feira será para todos às 7:45-8:30 da manhã.m. A seccional do primeiro 
período será para KW, e a seccional do segundo período será para NM. Vejo todos vocês muito em breve! Sra. 
Schultze 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/139cTq3e39UYm7whm_jUV7zBr-
ea2numCDgNiYIoNE5M/edit?usp=sharing 
 
7ª Série 
 
7 Estudos Sociais - O guia de estudos para o teste do Egito foi publicado e deve ser publicado na segunda-
feira, 14 de fevereiro, para uma  revisão em sala de aula. Em seguida, os alunos terão mais 2 noites para 
estudar seus guias de estudo corrigidos antes da prova na quarta-feira, 16 de fevereiro. Por favor, note: 
qualquer trabalho perdido deve ser entregue na segunda-feira, 14 de fevereiro, no máximo. Depois disso, tudo 
com zero permanecerá um zero. Os alunos podem determinar o que estão perdendo verificando Júpiter.  
 
8ª Série 
 
8 ELA - As notas da Redação de Benchmark são publicadas, e as redações serão entregues amanhã. 70% ou 
menos indica que os alunos devem receber apoio do professor para a próxima redação. 70-80% significa que 
os alunos devem compartilhar um rascunho com um professor para apoio. Um 80% ou mais significa que os 
alunos são claros para editar por pares e usar listas de verificação de revisão para ensaios daqui em diante! 
Terminaremos O Senhor das Moscas na próxima semana e faremos um ensaio sobre um símbolo ou alegoria 
no livro após o intervalo. 
  
Visita principal de Nauset  - O principal do Colégio Regional de Nauset virá ao CCLCS para se reunir com alunos 
do 8º ano durante o dia letivo de 15 de fevereiro. Ele 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! 
 
Notas da Comunidade 
 
A Clínica de Higiene Dental da Família Wilkens do Cape Cod Community College fornecerá exames e limpezas 
gratuitos para crianças de 3 a 17 anos, com consultas disponíveis durante a semana de férias de fevereiro. O 
atendimento odontológico na clínica será prestado pelos alunos do programa de Higiene Bucal da faculdade, 
sob a supervisão de higienistas e dentistas odontológicos licenciados.  
 
Funcionários do colégio disseram que as crianças que estão agendadas para exames durante a semana de 
férias serão fornecidas com um exame, limpeza, tratamento de flúor e instrução de escova de dentes sem 
nenhum custo para a família. Um pai ou responsável legal deve estar presente para a consulta.  
 



As consultas podem ser feitas para os dias 16 de fevereiro e 18 de fevereiro, ligando para a Clínica de Higiene 
Dental da Família Wilkens, no telefone 774 330-4371. Um número limitado de vagas abertas também estão 
disponíveis durante todo o mês de fevereiro além da semana de férias. 
 
O Capítulo Cape Cod da Sociedade Arqueológica de Massachusetts apresenta "Os Efeitos do Fogo em 
Variedades Selecionadas de Pedra de Ferramentas do Nordeste com o Arqueólogo Dan Zoto" 
 
Quarta-feira, 23 de fevereiro às 19:00.m. no Museu de História Natural de Cape Cod, 869 Main Street/Route 
6A, Brewster. Este programa também estará disponível virtualmente para os Membros do Capítulo MAS Cape 
Cod. 
 
Esta apresentação é sobre o uso de arqueologia experimental para estudar a formação de sítios arqueológicos 
na Nova Inglaterra. A palestra é focada nos efeitos do calor em uma variedade de materiais de pedra que 
eram comumente utilizados para fazer ferramentas no Nordeste Pré-Contato.  
 
 $5 por pessoa ou GRÁTIS para membros do capítulo MAS Cape Cod. Para participar do programa virtualmente 
você deve ser um membro do CAPÍTULO MAS Cape Cod. Dúvidas sobre o programa ou adesão podem ser 
enviadas para: capecod@massarchaeology.org 


