
 

 
 

Notas para a Semana de Casa de 24 de janeiro de 2022 
 
Lembrete do calendário: Tsua  quarta-feira, 26 de janeiro, é um dia inteiro de aula  (o calendário original no 
início do ano letivo tinha listado de forma diferente). Não haverá escola na próxima quarta-feira, 2 de 
fevereiro. 
 
Reunião de Inverno sepac: terça-feira, 25 de janeiro às 6 p. m. 
https://us04web.zoom.us/j/77372922411?pwd=7-YOhZjM425O12pchOyMGrFAYLWUi7.1 
 
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!  
 
Inscrições Irmãos Inscrições - LEMBRETE PARA FAMÍLIAS COM IRMÃOS DO 5º ANO que desejam participar do 
CCLCS no próximo ano - você deve preencher o formulário de inscrição e se submeter dentro dos mesmos 
prazos e cronograma como outros candidatos. O prazo de inscrição para o 6º ano na próxima segunda-feira, 
31 de janeiro, ao meio-dia. 
Informações e aplicativos podem ser encontrados em nosso site: 
https://www.cclighthouseschool.org/admissions. 
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o escritório. 
 
Achados e Perdidos - Temos muitos itens em nossos achados e achados de jaquetas a luvas para lancheiras. 
No final de cada mês, doamos os itens (sem nomes anexados a eles). Por favor, lembre seu filho de verificar 
nossa lixeira perdida perto do escritório principal. 
 
Nut Free School: Vários alunos da nossa escola têm uma alergia alimentar severa a amendoins e nozes. A 
exposição a estes pode causar uma reação alérgica com risco de vida que requer tratamento médico de 
emergência. Devido a isso, devemos ter uma estrito evitar esses alimentos em nossa escola. Por favor, não 
envie nenhum amendoim ou porca contendo produtos para a escola com seu filho. 
 
Seminário 
 
Assista sua caixa de entrada ainda esta semana para o Menu do Seminário de Dois Termos! O cardápio de 
escolhas será enviado na quarta-feira, e os alunos devem fazer suas escolhas até sexta-feira. Os seminários do 
segundo mandato começarão na próxima sexta-feira, 4 de fevereiro!  
 
Clubes e Atividades 



Art Spark se reunirá após a escola nesta quinta-feira, 27 de janeiro, das 15h às 16h45.m. Esta é a última Art 
Spark para a Sessão I! Os alunos das "Tábuas de Argila de Espécies Ameaçadas" continuarão a terminar suas 
pastilhas de argila com o artista convidado Steve Kemp no Estúdio. Os alunos do "Paint A Masterpiece" estão 
terminando suas pinturas acrílicas esta semana. Esperamos que todos tenham gostado desta primeira sessão 
de Art Spark! Estamos ansiosos para a Art Spark Session II, que começará novamente no final de fevereiro, 
então procure descrições do programa e informações cadastrais no Notes To Home nas próximas semanas. 
 
Música 
 
Todos os grupos musicais se reunirão normalmente programados para esta semana. O atendimento está na 
faixa normal, e os casos de COVID diminuíram drasticamente. 
 
Strings! Mais uma semana em cima de nós! A programação desta semana: quarta-feira das 7h45 às 8h30.m. 
com NM e OM. Sexta-feira das 7:45 às 8:30 da .m. é conjunto para todos. A aula de primeiro período é para 
OM, e a lição do segundo período épara VO. Vejo todos vocês em seus momentos. Sra. Schultze 
 
Notícia em primeira mão!  Band e JAZZ BAND poderão se encontrar nesta quarta-feira, 26 de janeiro! Por 
favor, tirem a poeira de seus instrumentos e estejam prontos para fazer música! 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1CuvT1zWFUjFkK_-
9fQ53AunyrVUKdyXwCDbL6oEi0pA/edit?usp=sharing 
 
Estudos Sociais: O projeto país da América Latina foi apresentado em sala de aula hoje. Os alunos escolheram 
seus países, e começaremos a criar o esboço do mapa amanhã na aula. Você pode percorrer a apresentação 
de slides introdutória aqui para ter uma ideia do projeto e ver alguns exemplos passados... 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTrn6Nj16HyxRjcwbLfVpNED-dorXax1PV-
0nM73j7D52z3eaYHYR1s5qXws8XQWtBAN7PHVUamZ-Cn/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 
 
Muito tempo de aula será dedicado a isso. Trabalharemos na escola sobre a pesquisa e o desenho/desenho do 
mapa, e a pesquisa e escrita de ensaios. O prédio do mapa será a peça principal do projeto que será concluído 
em casa. 
 
8ª Série 
 
8 ELA - São submetidas notas do Projeto de Leitura Independente. Se falta um projeto, os alunos devem 
terminar e enviar o seu o mais rápido possível. As notas de redação de benchmark também serão inscritas até 
o final da semana.  
 
Notas da Comunidade 
 
Os Cape Crushers são uma equipe de mountain bike associada ao New England Youth Cycling. A New England 
Youth Cycling (NEYC) foi fundada em 2015 como New England High School Cycling Association (NEHSCA) 
dando aos alunos do 5º ao 12º ano uma oportunidade de andar de bicicleta e, como resultado, melhorar a 
autoconfiança, a saúde mental, física e introduzir os alunos ao hobby ao longo da vida do ciclismo. Não é 
necessária experiência. Se algum pai ou aluno interessado tiver dúvidas, eles podem entrar em contato 
conosco  capecrushers@gmail.com. 
https://ccnbikes.com/#!/listings/new-england-youth-cycling/CL-NEYC 


