
 
Notas para casa a semana de 28 de fevereiro de 2022 

 
Vacina Covid - Se seu filho recebeu recentemente a vacina Covid, envie uma cópia do cartão da vacina para nossa 
enfermeira escolar. Você pode enviar uma cópia impressa para a escola ou e-mail para nós em ksmith@cclcs.info. 
 
LEMBRETE: Estamos em um novo mês, então, por favor, lembre-se de pedir o café da manhã e almoços da sua escola! 
Abriremos café da manhã e almoços até 18 de março. Por favor, note que algumas de nossas opções de almoço Grab & 
Go mudaram. 
 
Doações Necessárias - Estamos precisando de alguns tecidos e toalhas de papel. Se você está no supermercado esta 
semana, por favor, pegue uma caixa extra para nós! Obrigado. 
 
March CCLCS Rock Night na Charles Moore Arena. Junte-se a nós sábado, 12 de março, das 18:30 às 20:00.m. na Charles 
Moore Arena em Orleans para uma noite de rock temática do Dia de São Patrício para estudantes do CCLCS SOMENTE! 
Patinação de aluguel disponível, entradas de $10.  
 
Clubes e Atividades 
 
A ONU se reunirá amanhã de manhã no quarto da Srta. Kast às 8h.m. Vejo você lá!  
 
Música 
 
Strings!  Espero que tenha tido uma ótima semana de férias. A programação desta semana será a seguinte, quarta-feira 
será para NM e OM às 7:45 da .m. Na sexta-feira temos ensemble para todos às 7:45 da.m., a seletiva do primeiro 
período será para NG, e a seccional do segundo período é cancelada. Vejo todos vocês muito em breve! Sra. Schultze 
 
Música Coral - Programação regular esta semana: terça-feira 7:45-8:30 a.m.  - Quinta-feira 7:45-8:30 da manhã.m.  - 
Friday 3:00-4:00 da .m. 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1QImhTST2flN3WEaUC_AvDs3TEinvORYFvQ63-C4Ix14/edit?usp=sharing 
 
8ª Série 
 
Reunião virtual dos pais do 8º ano - Dia: terça-feira, 8 de março - Horário: 18h30. 
Assunto: Junte-se aos professores do 8º ano enquanto revisamos as próximas informações sobre viagens de campo 
(viagem de esqui, Montanhas Brancas) e delineamos as tradições de fim de ano. Zoom link a ser compartilhado quando 
estiver mais perto da noite. 
 
8 ELA - Senhor das Moscas "Graphic Novels" são para quarta-feira. As instruções estão no Google Classroom. 
Começaremos uma redação na quarta-feira/quinta-feira desta semana que será prevista para a quarta-feira seguinte. Os 
alunos devem concluir esta redação para serem elegíveis para a viagem de esqui no dia 19. Sessões extras de ajuda 
estarão disponíveis antes da escola na próxima segunda e quarta-feira. 
 



Calendário 
 
8 de março.    8º ano Virtual Parent Mtg. , 18h30. 
10 de março 8º ano Viagem de Esqui 
18 de março.  Término do termo 2 
Reunião SEPAC 29 de março, 6 p.m. 

 
Professor Spotlight - Susy Remillard - 6ª Série ELA 
 

 
 
Susannah Remillard é professora da 6ª série do CCLCS. Ela também ministra aulas de seminário sobre agricultura 
restauradora, incluindo o desenvolvimento e gestão do jardim das três irmãs e o Clube de Raízes e Brotos em nossa 
escola. 

Em 2019, ela completou um Prêmio Fulbright Distinto de Ensino na Universidade Victoria em Wellington, Nova 
Zelândia, incluindo uma pedra angular sobre a importância de ensinar história difícil e narrativas indígenas, 
especialmente em nossas histórias fundamentais, e um TEDx sobre o mesmo tema. Atualmente, ela está contratada 
como consultora do Museu Nacional do Índio Americano para revisar as aulas em torno do primeiro Dia de Ação de 
Graças. As publicações incluem "Toss Out the Tall Hats and Headdresses: Reconsiderando o Ensino do Primeiro Ação de 
Graças em Nossas Escolas" para a Associação Histórica do Cabo e Ilhas e "Professores como Agentes de Mudança: 
Devolvendo a História Difícil para um Mundo Colonizado" publicado em Professores sobre Fulbright: Reflexões sobre 
Pedagogia e Prática Global. Seu trabalho sobre ensino e descolonização da ABAR tem sido destaque em conferências 
nacionais e em vídeos instrutivos do First Book e do Departamento de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts, 
incluindo lições focadas em história indígena, imigração e direitos civis. Seu trabalho também foi compartilhado através 
do Projeto Caixa Preta Atlântica, Primeiro Livro, NCSS, NCTE e Fóruns Nacionais de Educadores Geográficos. 

Além disso, Susannah trabalha como professora-chefe e coach de instrução para campus without walls, thinkeranalytix, 
e a Fundação Qatar, e ela atua no Daniels Fund Ethics Initiative Middle School Advisory Board. Seu trabalho gira em 
torno de dar aos alunos as ferramentas para examinar a jornada humana, quebrando o viés e revisando a história difícil 
com a próxima geração de pensadores e cidadãos engajados. 
 
Em março, a Sra. Remillard vai para Minneapolis por uma semana como ex-aluna da Fulbright para participar da 
Identidade Americana: Explorando nossa memória coletiva, heranças e histórias, patrocinada pelo Bureau of Educational 
and Cultural Affairs do Departamento de Estado dos EUA. 
 
Desejamos boa sorte à Sra. Remillard em Minneapolis! Mal podemos esperar para ouvir sobre sua próxima aventura! 
 
 


