
 

 
Notes To Home Week of 22 de novembro de 2021 

 
 

Amanhã (23denovembro) é um Meio Dia em homenagem ao feriado de Ação de Graças. Também teremos o dia 
inteiro na quarta-feira, 24 de novembro. Os ônibus amarelos estarão rodando, mas por favor agende os ônibus Flex 
e Dart para o meio dia na terça-feira, 23 de novembro. 
 
O Conselho Consultivo dos Pais de Educação Especial do CCLCS se reunirá na terça-feira, 30 de novembro, às 
18h.m., via Zoom for Rights and Responsibilitys in Special Education. Todos são bem-vindos. Por favor, direcione 
perguntas à diretora de Serviços Estudantis, Jen Hyora, na  jhyora@cclcs.info. Um código Zoom será enviado em 
Notas para Casa um dia antes da reunião. 
 
O Holiday Coin Drive está em andamento aqui na CCLCS!  Os alunos são convidados a trazer troco 
solto/sobressalente para arrecadar dinheiro para famílias que lutam durante esta temporada de férias. No 
passado, a 7ª série arrecadou dinheiro para o Serviço de Crianças e Família de Cape Cod, e este ano estamos 
abrindo-o como uma "competição" de todas as escolas para arrecadar ainda mais fundos! Os alunos devem estar 
atentos a grandes caixas de plástico na área da frente da escola e podem jogar moedas para apoiar sua 
comunidade! Esta arrecadação de fundos vai até a semana das férias em meados de dezembro. 
 
Música 
 
Coro, A Capella e Musical Theater Show - Nosso único ensaio desta semana é terça-feira de manhã às 7:45 da  .m. 
Novos cantores são bem-vindos. Há tantos cantores talentosos nesta escola. Por favor, saiba que você é bem-vindo 
para se juntar a nós. Ensaiamos ao piano na sala multiuso. (chega de ao ar livre!) Tenha um Feliz Dia de Ação de 
Graças, Sr. G. 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1gs_PRKGSGtzJ95vfWL1TIbmpC55VPz_rdm1CG1pO1-
g/edit?usp=sharing 
 
6 Estudos Sociais - O projeto Patrimônio Mundial está previsto para a próxima quinta-feira, 12/2.  Os alunos 
precisam ter seus organizadores de redação completos e entregues ao Google Classroom.  Eles também precisam 
construir um modelo de seu site. Por favor, me avise se tiver alguma dúvida. 
 
8ª Série 
 
8 ELA - Os alunos têm uma "Meia Redação" (introdução e um parágrafo corporal) devido antes do intervalo de 
Ação de Graças. Estes serão classificados durante o fim de semana prolongado, por isso, certifique-se de que todos 



os alunos obtêm isso o mais rápido possível. O final do termo está próximo, e essas atribuições de escrita se 
constroem toda semana, então obter (e usar) o feedback é muito importante. 
 
Notícias da comunidade: 
 
 

ATRAVÉS DE UMA LENTE THER  
Domingo, 5 de dezembro de 2021 12:00 - 14:00 

Escola de Fretamento do Farol de Cape Cod 
195 Rota 137, Harwich 

 
 

 
 

Você está convidado a ver uma exposição com curadoria estudantil de fotografias da Era dos 
Direitos Civis pelo vencedor do Grammy, Rowland Scherman. Alunos e professores estarão à 
disposição para liderar passeios pela coleção e os membros do público são convidados a 
contribuir para o projeto de história oral da escola, registrando suas próprias histórias sobre o 
Movimento dos Direitos Civis e questões modernas de  justiça social. 

Em 2020, a Cape Cod Lighthouse Charter School recebeu uma doação de mais de 50 fotografias do renomado 
fotógrafo Rowland Scherman. A coleção documenta as pessoas, lugares e eventos do Movimento dos Direitos 
Civis da América. Do icônico Discurso de Martin Luther King e a Marcha em Washington à inovadora proeza 
de Arthur Ashe no tênis, a artistas como Langston Hughes e Sidney Poitier, Scherman capturou a essência dos 
anos 1960. 

 


