
 
 

NOTAS PARA HOME WEEK DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O Conselho Consultivo dos Pais de Educação Especial do CCLCS se reunirá amanhã, terça-feira, 30 de novembro, às 
18h.m. Todos são bem-vindos. Por favor, direcione perguntas à diretora de serviços estudantis, Jen Hyora, na  
jhyora@cclcs.info. 
Tópico: SEPAC - Direitos dos Pais/Guardiões na Educação Especial 
Horário: 18h.m. 
 

Participe da Reunião do Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75769221818?pwd=WXByV1pBRnRRL3laRm94QmR2Mmtqdz09 
ID de reunião: 757 6922 1818 
Senha: fv74tj 

 

Atuais 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 enviar dentro dos mesmos prazos e cronograma 
como outros candidatos. 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. 
 

Nosso próximo meio-dia é terça-feira, 7 de dezembro.  A demissão será às 11:45.m. Os ônibus amarelos estarão 
disponíveis, e os ônibus DART podem ser agendados, mas os ônibus FLEX normalmente não param neste momento. 
Você pode entrar em contato com a CCRTA pelo telefone 1-800-352-7155 para reagendar. 
 

Clubes e Atividades 
 

ART SPARK se reunirá após a escola nesta quinta-feira, 2 de dezembro. Os alunos devem vir ao Estúdio de Arte depois 
da escola na quinta-feira para lanches e, em seguida, alguns alunos estarão começando as "Tábuas de Argila de Espécies 
Ameaçadas" com o artista convidado Steve Kemp no Estúdio e os alunos do "Paint A Masterpiece" irão ao quarto do Sr. 
Bates para começar suas pinturas com a Sra. Greenwood. Os alunos devem levar uma camisa velha ou um jaque da Art 
Spark esta semana. 
 

As aulas de Art Spark se reunirão todas as quintas-feiras após a escola das 15h às 16h45.m. Por favor, planeje pegar seu 
aluno às 16h45.m. Está muito escuro no estacionamento da escola; nós apreciaríamos isso (se você for capaz) de entrar 
no prédio para pegar seu aluno! Obrigado, Sra. Greenwood. 
  
Música 
 

Cordas CCLCS!   Esta semana será a seguinte: quarta-feira, 1 de dezembro às 7:45 da.m. será para OM, WM e NM.  
Sexta-feira, 3 de dezembro às 7:45 da .m. será String Ensemble para todos.  A seccional do primeiro período será para 
OM e a seccional do 2º período será para WM.  Vejo todos vocês em breve! Sra. Schultze 
 

Música Coral - Espero que você tenha tido um ótimo Dia de Ação de Graças! Por favor, saibam que são todos bem-
vindos para se juntar a nós! Venha se inscrever! 
Refrão, A Capella, Jazz Pop e Vocal e Concerto musical De Coro Lembrete dos Tempos: 

• Coro -  7:45 - 8:30 a.m. às terças-feiras 
• A Capella, Pop e Vocal Jazz -  7:45 - 8:30 a.m. às quintas-feiras 
• Coral de Espetáculos de Teatro Musical - 15h às 16h.m. às sextas-feiras 



6ª Série 
 

Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1jMA-k8-GDK5J3JRIJBJmrppuffxhDz3jkqyJIfHksKA/edit?usp=sharing 
 

Estudos Sociais - Projetos do Patrimônio Mundial devem ser entregues nesta quinta-feira. Os organizadores gráficos 
devem ser entregues no Google Classroom, e os modelos precisam ser trazidos para a escola na quinta-feira.  
 

7ª Série 
 

O projeto do Holocausto foi designado em sala de aula hoje. Para este projeto, os alunos estarão pesquisando indivíduos 
que são "Justos entre as Nações", um título concedido por Yad Vashem em Israel. Esses indivíduos são pessoas que 
arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. O objetivo deste projeto é entender o papel crítico 
desempenhado por aqueles que arriscaram suas vidas para salvar outras pessoas durante o Holocausto e entender a 
diferença que um indivíduo pode fazer na sociedade. 
 

O primeiro check-in do projeto está previsto para segunda-feira, 6 de dezembro e o segundo check-in do projeto é na 
sexta-feira 10 de dezembro. O projeto completo está previsto para sexta-feira,  17 de dezembro (lembre-se que 10 
pontos são retirados para projetos atrasados). Uma extensa explicação do projeto é postada no Google Classroom 
juntamente com uma série de recursos. Por favor, note que os alunos devem usar pelo menos uma fonte que não seja 
um site. Artigos encontrados em jornais ou jornais online são bons e livros são incentivados. Se você precisa de um livro 
específico, é uma boa ideia entrar em contato com sua biblioteca local em breve, já que os alunos estarão "competindo" 
pelos mesmos recursos. Por favor, deixe-me saber se você tem alguma dúvida sobre o projeto em si sobre o assunto. 
 
Notas da Comunidade 
 

ATRAVÉS DE ANTHER LENS  
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. 


