
 
 

Notas para Casa para a Semana de 7 de Março de 2022 
 
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 Obrigado! 
 
Almoço -  Os almoços são imperdíveis até o dia de março. Além disso, esteja ciente de que estamos 
eliminando as opções de almoço Grab-n-Go. Mas não se preocupe, sempre teremos uma opção de almoço 
para um aluno que precisa de um almoço. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, envie um e-mail para 
Crash Sims em crsims@cclcs.info.  
 
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. 
 
Seminário 
 
Histórias de ninar - Confira os últimos vídeos postados pelo seminário Histórias de Ninar se você conhece uma 
criança que gostaria de ouvir algumas ótimas histórias: 
https://studio.youtube.com/channel/UCuNmTJUoiGasc4ogn5Mv9Ag 
 
Clubes e Atividades 
 
Art Spark - Após o Programa de Enriquecimento de Artes Escolares As fichas de inscrição da Sessão II estão 
disponíveis na Sra. Greenwood ou no Escritório Principal -  as aulas de pintura, desenho animado, colagem e 
artes de fibra começarão quinta-feira, 24 de março e continuarão por sete quintas-feiras das 15h às 16h45.m. 
As inscrições devem ser feitas em 15 de março, e as inscrições neste programa gratuito popular são limitadas!  
 
Música 
 
Strings!  A programação desta semana é a seguinte: No Dia de Hoje às 7:45 a.m. com OM e NM.  Na sexta-
feira será conjunto para todos das 7:45 às 8:30.m., primeiro período será NM e segundo período será KW. 
Vejo todos vocês em breve! Sra. Schultze 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1JISIx7RqBFsYc4CdDASClJkIh-
i9cQXBINX_h5bos7E/edit?usp=sharing 
 
7ª Série 



 
7 Estudos Sociais - Os alunos receberão seu projeto de vaso grego que será entregue na segunda-feira, 28 de 
março. Para este projeto, os alunos precisarão de um pote de terra cotta simples ou vaso de algum tipo. Se 
você planeja fazer qualquer plantio de primavera, não deixe de guardar um pote preto ou terra cotta para este 
projeto! 
 
8ª Série 
 
Os Conselheiros do Ensino Médio de Nauset estarão no prédio na terça-feira, 8 de março, durante o 5º e 6º 
período para inscrever os alunos para as aulas para o próximo ano. Os alunos que se inscreveram para a 
escolha da escola terão a oportunidade de selecionar as aulas, bem como os alunos do distrito. Por favor, 
traga o "Formulário de Seleção de Cursos" que o diretor do Nauset High School entregou na semana passada, 
embora se você não encontrar o formulário haverá cópias naquele dia. Por favor, veja a Sra. Probolus na terça-
feira de manhã, se houver perguntas adicionais. 
 
Reunião dos Pais da 8ª Série - Vamos realizar uma reunião de pais zoom terça-feira, 8 de março às 18:30.m. 
para prever o fim do ano. Um código de zoom será enviado amanhã de manhã.  
 
8 ELA - Os ensaios  do Senhor das Moscas são para quarta-feira! Haverá uma sessão de ajuda extra terça-feira 
às 8 da manhã. m. se necessário! 
 
Calendário 
 
March 08 Reunião Virtual dos Pais, 88 de março, 18h30.m. 
March 10 Viaje de esquí de grado 8 
March 18  de março Term 2 termina  
March 22  de março Half-Day para estudantes - 11:45 a.m. demissão. 
March 29  Reunión SEPAC, 18 h. 
 
Notas da Comunidade 
 
Mid Cape Youth Lacrosse K-8 - Abaixo está o link para o site com mais informações. Vamos oferecer o Jardim 
de Infância até o ensino médio. https://www.dyyouthlax.com/home 
 


