Notas para home week 8 de novembro de 2021
Nossa primeira Casa Aberta de Admissões do ano é quarta-feira à noite, 17 de novembro, às 18h.m. Se você
conhece famílias com alunos do 5º ano que gostariam de investigar o CCLCS como uma opção para o 6º ano,
por favor, informe-os sobre a Casa Aberta e as admissões em geral. Informações e aplicações podem ser
encontradas em nosso site.
LEMBRETE PARA FAMÍLIAS COM IRMÃOS DO 5º ANO - você deve preencher o formulário de inscrição e enviar
dentro dos MESMOS prazos e cronograma como outros candidatos.
Walkers - não estamos permitindo que os alunos saiam do campus no final do dia escolar neste momento.
Revisaremos essa política periodicamente durante todo o ano letivo. Se houver uma situação especial e você
precisar que seu filho caminhe em algum lugar, por favor notifique o escritório com antecedência. Obrigado
por sua cooperação.
Lembrete da máscara: por favor, envie seu filho com sua própria máscara de pano todos os dias. Também é
uma boa ideia fornecer ao seu filho uma máscara extra em caso de dano ou apenas para uma máscara limpa e
seca.
Tecidos precisam! É nessa época do ano que começamos a passar por muitos tecidos. Da próxima vez que
estiver no supermercado talvez possa pegar uma caixa extra para o CCLCS! Obrigada!
Clubes e Atividades
Raízes e Filmagens - Dennis Field of Honor Service Opportunity. Na próxima terça-feira de manhã, 9 de
novembro, Roots and Shoots foi convidado para ajudar a montar o Campo de Honra em Dennis. Este evento
anual homenageia nossos veteranos por seu serviço ao nosso condado com uma bela exibição de bandeiras
espalhadas pelo campo de Johnny Kelley. Membros atuais, antigos e potenciais do Roots and Shoots são
convidados a ajudar com este serviço comunitário. Preencha este breve formulário de participação até sextafeira para participar.
Mais sobre o evento: https://www.healingfield.org/event/southdennisma21/
Formulário de Participação/Informação: https://forms.gle/63aDtbeo9Tzcg6S78
Raízes e Brotos - Plantio de Lâmpadas na Forward at the Rock - No sábado, 13 de novembro, o Village Garden
Club of Dennis, juntamente com a Cape Cod Hydrangea Society está colaborando em um projeto de
divulgação no FORWARD at the Rock, uma instalação residencial para Amigos ou Parentes com Autismo e
Deficiências Relacionadas. Com a ajuda de talentosos jardineiros, Roots and Shoots foi convidado a ajudar a
plantar 1000 lâmpadas de daffodil para fazer deste um lar verdadeiramente especial.

Membros atuais, antigos e potenciais do Roots and Shoots e famílias são convidados a ajudar com este serviço
comunitário. Desague às 9:00 e pegue a qualquer hora antes do meio-dia será no local, Hokum Rock Road e
Rota 134 em Dennis. Mais sobre o evento: https://www.go-forward.org/projects/forward-at-the-rock/
Formulário de Participação/Informação: https://forms.gle/kz2xVWmPrFS152or7
Por favor, direcione perguntas para sremillard@cclcs.info
As quartas-feiras de treino serão retomadas nesta semana! Preencha o formulário aqui vinculado se estiver
interessado em participar. Vejo você lá! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIDp1JuSf6o8_1xETGVNk_Aorn-REkDWsg-H-7V0zmeTAYg/viewform?usp=sf_link
ART SPARK começará na próxima quinta-feira, 18 de novembro. Todos os alunos que enviaram um formulário
de matrícula para a Sra. Greenwood estão matriculados agora e todos eles são convidados a assistir a primeira
aula no Estúdio de Arte depois da escola naquele dia. Durante esta primeira aula, os alunos terão lanches e
aprenderão sobre uma oficina adicional, "Tábuas de Argila de Espécies Ameaçadas", que será ministrada pelo
artista local Steven Kemp, proprietário da Kemp Pottery em Orleans. Todos os alunos aprenderão sobre esta
oficina de argila e terão a oportunidade de participar disso em algum momento durante a Art Spark, bem
como a Oficina de Pintura ou Colagem que eles originalmente se inscreveram. As aulas serão às quintas-feiras
após a escola das 15h às 16h45.m. pelas próximas 7 semanas. Por favor, planeje pegar seu aluno às 16h45.m.
Os alunos também estarão se inscrevendo para sua vez de trazer um lanche saudável (lembre-se sem nozes!)
Sra. Greenwood
Música
Olá Strings! Estou fora da cidade até hoje à noite, mas colocarei todas as informações desta semana em um
e-mail para todos vocês quando eu chegar em casa. Por favor, fique de olho no e-mail! Mas antes que eu
esqueça, por favor, faça seu filho se inscrever para a viagem ao ensaio da Sinfonia do Cabo na sexta-feira! Os
boletos de permissão são para quarta-feira, dia 10.
Sra. Schultze
Coro - Terça-feira antes da escola das 7:45 - 8:30 da manhã.m. e o Coral do Teatro de Música é na sexta-feira
umaescolafter das 15:00 às 16:00.m. Foi ótimo ver ex-membros e novos alunos na semana passada. Por
favor, apareça e se junte a nós!
6ª Série
Na última sexta-feira, o maestro da Sinfonia de Cape Cod Jung-Ho Pak visitou o sexto ano para falar sobre uma
próxima apresentação, "Mayflower and Beyond". A performance apresenta duas novas obras coencomendadas pela Sinfonia do Cabo e pela Filarmônica de Plymouth, uma focada no Pacto de Mayflower, e
outra na história de Wampanoag.
Estamos entusiasmados em anunciar que os alunos do sexto ano e suas famílias foram convidados para o
ensaio final dessas peças em 12 de novembro. Os alunos serão transportados diretamente após a escola de
van para barnstable high school para assistir ao ensaio, que deve terminar às 18:00. A retirada é no ensino
médio ou depois do transporte de vans de volta para o CCLCS. Não há cobrança para este evento, e todos os
alunos são encorajados a se vestir e participar!
Mais informações: https://www.capesymphony.org/orchestra/2021-22-season/542-mayflower-and-beyond
Formulário de Participação/Informação: https://forms.gle/ZRJGSieyvtYNhj286

Semana-a-olhar:
https://docs.google.com/document/d/1uQyo_IbKrxfx56o23NpV_YeTP5aBpjlH68erXGHbE_w/edit?usp=sharing
6º

Estudos Sociais - Nas últimas semanas, os alunos têm pesquisado e escrito sobre seu Patrimônio Mundial
da UNESCO. Esta é uma parte do projeto deles na Ásia. Muitos alunos completaram essa parte. Se algum
aluno não tiver, ele precisará fazer isso por conta própria e entregá-lo ao Google Classroom até 2 de
dezembro.
A segunda parte do projeto é a construção do modelo. Falei com os alunos hoje sobre o brainstorming seus
planos de construção e necessidades materiais esta semana. Se eles fizerem isso, então lhes dará algumas
semanas para construir seu modelo. Por favor, sinta-se livre para me enviar um e-mail se você tiver alguma
dúvida.
7ª Série
7º

Estudos Sociais - Os artefatos mesopotâmianos estão incríveis!!! Ótimo trabalho para todos. Os alunos
receberam um guia de estudo que deve ser entregue na próxima segunda-feira, 15/11. Vamos revisar na aula
nesse dia e o teste será na terça-feira, 16 de novembro. Começaremos a unidade do Holocausto no dia
seguinte. Por favor, sinta-se livre para enviar-se por e-mail com quaisquer perguntas sobre essa unidade.
8ª Série

Noite do Ensino Médio no CCLCS hoje à noite!
QUEM:
1.) Alunos atuais do 8º ano do CCLCS e seus guardiões
2.) Representantes do ensino médio de toda Cape Cod, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•

Academia Cape Cod
Academia Falmouth
Lower Cape Tech HS
Monomoy HS
Nauset HS
Papa João Paulo II HS
Sturgis HS

O QUÊ: Noite do Ensino Médio no CCLCS
Uma chance de aprender mais sobre as várias escolas de ensino médio em Cape Cod
e conhecer representantes de cada escola.
QUANDO: Segunda-feira, 8 de novembro, 6 p.m. – 7 p.m.
ONDE: A Sala Multiuso no CCLCS
8 ELA - Nossa unidade de Bootcamp de Contos/ Ensaios começou oficialmente! Os alunos participaram hoje
de um teste de "parte de uma redação" e praticarão declarações de tese e parágrafos de introdução esta
semana usando dois contos. Vamos adicionar e praticar novas habilidades a cada semana, por isso é TÃO
IMPORTANTE que os alunos não fiquem para trás em seu trabalho. Um esboço do que é devido quando

sempre será postado no Google Classroom na seção "sala de aula virtual". Ajuda extra está disponível
conforme necessidade antes da escola também, por isso, entre em contato se os alunos estão confusos ou
ficando para trás.

