
 
 

Notas para Casa a Semana de 4 de Janeiro de 2022 
 
Ausências! Se você sabe que seu aluno estará fora, por favor, envie um e-mail com antecedência para  
attendance@cclcs.info. Você também pode usar este e-mail na manhã de uma ausência, ou você pode ligar para a 
escola em 774-408-7994. 
 
NOTÍCIAS DO ALMOÇO - Em um esforço para garantir que todos os alunos que precisam de almoços os recebam, você 
deve pedir café da manhã e almoços à frente devido à falta de oferta e falta de mão-de-obra de nossos fornecedores. Se 
você tiver alguma dúvida ou preocupação, envie um e-mail para o Sr. Sims  crsims@cclcs.info 
 
Reuniões - No interesse de manter todos o mais seguro possível, faremos reuniões no Zoom por enquanto. Se você tiver 
uma reunião agendada com um professor pessoalmente, entraremos em contato para organizar para mudá-la para 
remota. 
 
Vista-se calorosamente!!!  À medida que entramos nas profundezas de um inverno da Nova Inglaterra, gostaríamos de 
lembrar a todos que portas e janelas permanecerão abertas apesar do tempo frio. Isso significa que os alunos devem 
subir em camadas e vir para a escola usando roupas quentes. Também continuaremos a comer e brincar fora, bem como 
realizar nossas aulas de Educação Física lá fora. Por favor, lembre seu aluno que vai ser frio, e eles vão querer se vestir 
de acordo. 
 
 

✨ DA NOITE DE ROCK DO CCLCS✨ 
Arena Charles Moore em Orleans 

 
 

Sábado, 8 de janeiro,  das 17h às 18h.m. 
10 dólares em dinheiro na porta. Máscaras necessárias!!!! 

Este evento é aberto apenas para alunos do CCLCS (pense em uma dança escolar, no gelo) 
 
 
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 é 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 oescritório. 
 
 



Música 
 
SEM BANDA E REFRÃO  ESSA SEMANA! Por favor, note que não haverá banda e refrão nossa primeira semana de volta à 
escola. Fique ligado para o status das aulas de música da próxima semana.  
 
CORDAS CCLCS!   Espero que todos tenham tido férias maravilhosas e conseguido se manterem saudáveis. Gostaria de 
continuar normalmente com Strings esta semana. A programação será quarta-feira das 7h45 às 8h30.m. será para NM e 
OM. Sexta-feira será ensemble como de costume das 7:45 às 8:30 da .m. A seccional do primeiro período será para NG, 
e a seccional do 2º período será para OM. Eu entendo que há muitos que estão doentes agora. Por favor, me avise se 
você não puder comparecer. Obrigado!  Sra. Schultze 
 
6ª Série 
 
6º Ausente? Quer acompanhar suas aulas? Se assim for, então você definitivamente deve estar verificando a Semana-
em-um-Olhar. Mas também, muitos dos professores do 6º ano estarão postando em sua sala de aula do Google uma 
"Atualização Fora da Escola" semanalmente. É aqui que você pode rever um resumo das atribuições que você vai querer 
completar enquanto estiver fora, para que você continue no caminho certo e não fique muito para trás.  
 
6ª Semana de Relance: 
https://docs.google.com/document/d/1Xl2XSyx1Sgbp1j1dkAYVsIPBxXkkwkz0K9UEaPC91wU/edit?usp=sharing 
 
7ª Série 
 
7º Estudos Sociais - Bem-vindo de volta! Começaremos nosso estudo do Antigo Egito esta semana, que continuará até 
fevereiro de férias. Não há projeto para esta unidade, mas haverá uma redação em sala de aula em algumas semanas, 
bem como um teste no final da unidade. Não há necessidade de fazer nada agora para qualquer uma dessas tarefas, 
exceto para ficar por dentro das tarefas diárias de casa. Lembre-se, tudo é postado no Google Classroom! 
 
8ª Série 
 
8º Grade ELA  - Três grandes atualizações ela. 1) O Teste de Ensaio de Benchmark é nesta semana. Uma carta foi para 
casa para explicar o processo por e-mail ontem. Os alunos que precisam estar fora da escola devem estar se 
desemolhando para fora em casa. 2) Livros de leitura independentes precisam ser concluídos até terça-feira, 11 de 
janeiro. Trabalharemos no pager de uma classe em 1/11 e 1/12. 3) Após o fim de semana da MLK, começaremos  o 
Senhor das Moscas por William Golding. 
 
Eu recomendo muito que os alunos comprem sua própria cópia do livro neste site: 
https://www.abebooks.com/9781573226127/Lord-Flies-Golding-William-1573226122/plp 
 
Calendário 
 
17 de Janeiro - Feriado - Martin Luther King Jr. Dia 
25 de Janeiro - Reunião SEPAC às 18:00.m. 
2 de fevereiro - Sem Escola - O dia de desenvolvimento profissional para os funcionários - sem escola para alunos - foi 
movido de 26 de janeiro a 2 de fevereiro. Lá está a escola em 26 de janeiro. 
 
Notas da Comunidade 
 
Concurso de Poesia vozes da paz de 2022 
 
Este é o 27º ano do Concurso de Poesia Vozes da Paz patrocinado pelos Veteranos da Paz do Cape Cod, cabo 
Jeffrey M. Lucey Capítulo 041. O apoio e a assistência são fornecidos pela Fundação de Artes de Cape Cod, 



Guyer Barn Poets of Cape Cod, que se voluntariam no júri, Cape Cod Regional Technical High School, 
juntamente com a família de Jeffrey Lucey. 
 
O concurso vai de janeiro de 2022 a 1º de abril de 2022, proporcionando mais tempo para aprendizado on-
line. O formato de submissão preferido é um arquivo PDF anexado a um e-mail  enviado ao  
teppern@verizon.net, com a linhade assunto: Concurso de Poesia VFP. Os poemas ainda serão aceitos por 
correio regular. 
 
Todas as inscrições devem ser recebidas (não apenas carimbadas) até as 17:00.m, sexta-feira, 1 de abril de 
2022. Inscrições de correio para: Veteranos pela Paz, c/o Duke Ellis, 45 Sassafras Lane, Marstons Mills, MA 
02648. 
 
Infelizmente, por segurança, não planejaremos novamente umaenfermaria  este ano. Todos os vencedores 
receberão um certificado, um livro publicado e um convite para enviar vídeos de si mesmos lendo seus 
poemas. Os vencedores serão notificados sobre a apresentação do vídeo após o julgamento ocorrer em abril.  
https://vfpcapecod.org 
 

 


