
 
 

NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022  
 
 
Caros Guardiões do CCLCS, 
  
Esperamos que este e-mail te encontre bem e fique aquecido neste tempo nevado! Estamos escrevendo para 
compartilhar que o Termo 2 termina em 5 semanas (e uma dessas semanas é férias de fevereiro de 2/21 a 
2/25)! Esta seria uma excelente oportunidade para entrar em Júpiter com seu aluno, verificar como eles estão 
indo academicamente, e chegar aos professores com quaisquer perguntas ou preocupações que você possa 
ter.  
 
O termo termina oficialmente em 18 de março e, à medida que fazemos a transição para a Primavera, 
estamos ansiosos pelo potencial de excursões de campo e outras atividades emocionantes de fim de ano! 
Obrigado pelo apoio e envolvimento no sucesso do seu aluno aqui no CCLCS! 
 
 
Para toda a nossa família de irmãos do 6º ano - lembre-se que você deve preencher seu formulário de 
inscrição para participar do CCLCS no próximo ano. O PRAZO É nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, ao meio-
dia. 
 
Dias perdidos para férias - Se você vai faltar a qualquer escola dias antes ou depois das férias semana, envie-
nos um e-mail o mais rápido possível (attendance@cclcs.info) e deixe-nos saber essas datas. Mesmo que você 
tenha dito aos professores, por favor, avise o escritório com antecedência. 
 
Café da manhã e almoços escolares - Abriremos café da manhã e almoços até 15 de março. Por favor, lembre-
se de pedir adiantado para esta semana e depois das férias de inverno. Por favor, note que algumas de nossas 
opções de almoço Grab & Go mudaram. 
 
Procurando serviços de design gráfico - A Sra. Garran está procurando ajuda de qualquer um disposto a doar 
alguns em espécie para um projeto escolar. Se puder ajudar, envie um e-mail para dgarran@cclcs.info.  
 
Histórias de ninar - O seminário Histórias para Dormir tem o prazer de apresentar algumas histórias 
maravilhosas para crianças! Por favor, compartilhe este link com amigos e familiares que têm filhos pequenos 
que podem desfrutar deste grupo de talentosos alunos do CCLCS! 
https://www.youtube.com/channel/UCuNmTJUoiGasc4ogn5Mv9Ag 
 
Clubes e Atividades 
 



Strings!  A programação para esta semana é às quartas-feiras das 7h45 às 8h30.m. com NM e OM. Ensemble 
para todos na sexta-feira das 7h45 às 8h30.m. A seccional do primeiro período é para KW e a seccional do 
segundo período é para OM. Vejo todos vocês em breve! Sra. Schultze 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: 
https://docs.google.com/document/d/1kQcAIXc_TDMRJ7iqGXjkyKRmPOHWamy1RLsxznyFhRA/edit?usp=sharing 
 
7ª Série 
 
7 Estudos Sociais - O teste da unidade do Egito será nesta quarta-feira 2/16. Se os alunos sabem que não 
estarão aqui, precisam enviar um e-mail para a Sra. Garran o mais rápido possível para que os arranjos para 
fazer o teste possam ser feitos. Depois das férias começaremos a Grécia antiga! 
 
8ª Série 
 
Visita principal de Nauset - O diretor do Colégio Regional de Nauset virá ao CCLCS para se reunir com alunos 
do 8º ano durante o dia escolar em 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 
 
Lower Cape Youth Lacrosse está animado com a próxima temporada. LC Lax é um programa de lacrosse de 
regras masculinas com equipes K-8. Encontre-nos no Facebook no Lower Cape Youth Lacrosse. As inscrições 
encerram em 28 de fevereiro. Obrigado, e vejo você no campo! http://www.lowercapelax.leag1.com 
 
Busca coruja- Encontrar e fotografar corujas da América do Norte.  Este evento virtual será apresentado pelo 
fotojornalista/autor Mark Wilson e pela professora/naturalista Marcia Wilson. Começará com uma 
apresentação de slides exibindo e discutindo fotografias de 19 espécies de corujas que se reproduzem na 
América do Norte. Após a apresentação do slide, Marcia apresentará o público a seis corujas ao vivo que os 
telespectadores poderiam encontrar na Nova Inglaterra. A formação de corujas ao vivo incluirá a Coruja-da-
Serra do Norte e coruja-das-neves, além da coruja-de-chifre-grande, corujas vermelhas e cinzas e corujas 
barradas. 
 
Sábado, 26 de fevereiro 
Horário do show virtual: 11 .m. 
Preço: $5 por inscrição 
(várias pessoas em sua casa podem assistir na mesma tela) 
 
Reserva on-line em: www.harwichconservationtrust.org 
Os lucros ajudam a HCT a preservar a terra para proteger florestas, água e vida selvagem. 
Apresentado por patrocinado pelo The Cape Cod Chronicle 
 


