
 
 

 
NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Nosso baile de Halloween ao ar livre do CCLCS  no blacktop é na sexta-feira às 18:00.m. Fantasias incentivadas, somente 
estudantes do CCLCS! Este será um evento dependente do tempo, então os dedos se cruzaram para uma pausa na 
chuva. A entrada custa 10 dólares. Toda a renda vai para a família Barboza. Leia mais sobre causa aqui abaixo: 
https://www.gofundme.com/f/help-for-the-barboza-family?qid=6e26a957502fe2d66e74384947928bd3 
 
A Feira do Livro Escolar está chegando na próxima semana! Seu aluno terá a chance de fazer compras na quinta-feira, 
dia 28, ou sexta-feira, dia 29. Obrigado a todos que se ofereceram para se voluntariar. Além disso, confira o link para 
configurar sua eWallet. https://tinyurl.com/3njx5r88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conselho de Curadores da Escola de Administração do Farol de Cabo Cod: 

 
Comitê de Pesquisa do Diretor Executivo 

DECLARAÇÃO DE PESQUISA DE STAKEHOLDERS DA COMUNIDADE 
 

Depois que nosso extraordinário diretor executivo, Paul Niles, anunciou sua aposentadoria em junho de 2022, o 
Conselho de Curadores da Cape Cod Lighthouse Charter School nomeou um Comitê executivo de Busca de 

Diretores para conduzir a busca por um sucessor. 
 

O Conselho estabeleceu um cronograma e um plano de ação para o processo de busca que inclui a postagem e a 
publicidade da carga; revisão das credenciais dos candidatos; selecionando semifinalistas para entrevista; e 

propondo finalistas para o Conselho Pleno. O processo culminará com a nomeação de um novo Diretor Executivo 
com contrato a partir de julho de 2022. 

 

Como parte do processo, os pais e membros da comunidade podem reunir e fazer perguntas aos candidatos e 
fornecer feedback ao comitê de busca. 

 

O Comitê de Pesquisa solicita sua participação em uma Pesquisa de Stakeholders comunitários  para ajudar a 
identificar as qualificações e características desejadas do novo Diretor Executivo e valores, necessidades e 

prioridades escolares. Suas respostas ajudaram o Comitê de Pesquisa a selecionar candidatos para entrevistar e 
perguntas desenvolver de entrevista. Por favor, complete uma pesquisa até sexta-feira, 29 de outubro de 2021.  

Tenha certeza de que suas ideias e opiniões são importantes para nós. 
 

Faça a Pesquisa de Stakeholders da Comunidade 
 

O Comitê de Busca nomeado pelo Conselho é composto por membros do Conselho curador, professores e 
administradores. Além disso, o Comitê de Busca está procurando pais para servir. Envie um e-mail para o 
presidente do conselho da CCLCS, Andy Murphy, cclcsboardchair@cclcs.info  se estar interessado nesta 

oportunidade. 
 



O Dia da Retomada da Imagem será em 3 de novembro. Se quiser que a foto do seu filho seja tirada, por favor, envie a 
foto original com seu filho naquele dia. Se seu filho estiver ausente no dia original em setembro, teremos sua foto tirada 
em 3 de novembro. 
 
Achados e Perdidos: Todos os itens da lixeira perdida e encontrada serão doados nesta sexta-feira para uma instituição 
de caridade local. Temos muitos moletons, jaquetas, lancheiras e garrafas de água e até tênis! POR FAVOR, ROTULE 
todos os trajes externos do seu filho, lancheiras, garrafas de água, etc. POR FAVOR, ENCORAJE SEU FILHO A VERIFICAR A 
LIXEIRA PERDIDA E ENCONTRADA LOCALIZADA PERTO DO ESCRITÓRIO. 
 
Lembre-se absolutamente nenhum produto de amendoim/nozes  deve ser trazido para a escola. Nós desencorajamos 
qualquer doce de Halloween sendo trazido para o prédio! Obrigado por sua cooperação. 
 
Clubes e Atividades 
 
ART SPARK Os formulários de inscrição devem ser entregues à Sra. Greenwood nesta quarta-feira, 27 de outubro! Art 
Spark - Após o enriquecimento de arte escolar começará quinta-feira, 18 de novembro. As aulas serão às quintas-feiras 
após a escola das 15h às 16h45.m. A aula "Pinte uma Obra-Prima" apresentará aos alunos a pintura com acrílicos, 
aquarelas e pastéis e será ministrada pela Sra. Greenwood. A aula de "Colagem Colorida" será ministrada pela Sra. 
Nowack e os alunos explorarão a arte da colagem usando revistas, papel reciclado, amostras pintadas e mídia mista. Os 
alunos podem pegar um formulário de inscrição da Sra. Greenwood. 
 
Raízes e Brotos - Salve a Data! 12 e 13 de novembro. Roots and Shoots foi convidado a participar do Village Garden Club 
de Dennis e da Cape Cod Hydrangea Society em um projeto de divulgação no FORWARD at the Rock, uma instalação 
residencial para Parentes com Autismo e Deficiências Relacionadas. 
 
Estaremos plantando 1.000 daffodils na propriedade que florescerá na primavera. Durante o plantio, o clube de jardim 
terá jardineiros mestre experientes de Cape Cod e membros do VGCD e CCHS que instruirão os alunos e outros sobre as 
técnicas adequadas para o plantio. Informações adicionais sobre o FORWARD podem ser encontradas em seu site: 
https://www.go-forward.org 
 
Os membros atuais, antigos e potenciais do Roots and Shoots são convidados a participar da bonança de plantio! Mais 
informações e uma folha de inscrição seguirão em breve. Perguntas? Remillard sremillard@cclcs.info. 
 
Grupo de Almoço da Biblioteca!  Livros de amor? Incomodado com a desorganização e coleções aleatórias de coisas? 
Junte-se à Sra. Remillard e à Bibliotecária de Serviços da Juventude Meghan Kemp da Biblioteca Pública eldredge 
enquanto tentamos criar ordem na biblioteca da sala de aula. Nos encontraremos às quintas-feiras durante o almoço e o 
recesso no quarto da Sra. Remillard. Traga sua comida e prepare-se para falar de livros e organização! 
 
Música 
 
Olá todas as famílias String!  Espero que tenha uma ótima semana pela frente. Nossa programação será a seguinte: Na 
quarta-feira, 27/10 NÃO nos encontraremos antes da escola apenas nesta semana. Sexta-feira 29/10 será conjunto para 
ALL às 7:45 da.m. e, em seguida, o primeiro período seccional será para WM, e o segundo período seccional será para 
OM. Vejo todos vocês muito em breve! Sra. Schultze 
 
Membros da banda!  Jazz Band se reunirá nesta quarta-feira às 7h30.m. e a Concert Band se reunirá depois da escola às 
15h.m.  
 
Seletivas esta semana: Flautas e Saxofones na quarta-feira e Clarinetes e Metais na quinta-feira. 
 
DESPORTIVO 
 
No mundo ideal (sábio do tempo) é assim que os esportes vão agitar esta semana: 



 
Segunda-feira, 25 de outubro -  Todas as equipes PRATICAM 
Terça-feira, 26 de outubro 
Futebol masculino e feminino fora no Mashpee  16:30.m. 
PRÁTICA DE Hóquei em Campo 
Cross Country MEET em Nauset     15:45.m.      
 

Quarta-feira, 27 de outubro 
Futebol masculino longe em Provincetown 
Futebol Feminino FEITO para a temporada NO PRACTICE 
Field Hockey PRACTICE 
PRÁTICA Cross Country 
 

Quinta-feira, 28 de outubro 
Futebol masculino SEM PRÁTICA 
Girls futebol no prática 
Jogo de Hóquei de Campo fora no Monomoy  16:00.m. 
Cross Country ALL CAPE MEET at Mattacheese  16:00.m. 
 

Sexta-feira, 29 de outubro 
SEM JOGOS, Todos são cancelados 
 

Por favor, sinta-se livre para entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida.  kscichilone@cclcs.info 
 
6ª Série 
 
Semana-a-olhar: https://docs.google.com/document/d/1N0Nvt1fNYmT8Zd_0nXlolMSkv3v5-
f9h1fTSoqbpfBE/edit?usp=sharing 
 
6º Estudos Sociais - O projeto Patrimônio Mundial foi designado hoje em sala de aula e tem vencimento quinta-feira, 2 
de dezembro. Trabalharemos na pesquisa e organização de nossa escrita esta semana na escola. Em seguida, os alunos 
digitarão seus parágrafos e criarão o modelo em casa. O link para a visão geral do projeto e calendário é  
https://docs.google.com/document/d/1qntUQpypQdaSlhk9I27vhfKJ7myvE_Z6xGIjCA4fyOc/edit?usp=sharing. Os alunos 
receberam uma cópia em papel disso hoje em sala de aula. Encorajei os alunos a trabalharem com seus adultos em casa 
no mapeamento deste projeto e na definição de metas no calendário fornecido.  
 
6º Matemática - O teste de razão é amanhã, bem como a verificação da pasta binder/acordeom. O fichário ou pasta 
deve ter todas as apostilas organizadas #1-7. Os alunos não esquecem que 5 e 6 podem ser grampeados 
completamente. Coloque o guia de estudo na frente e o trabalho de classe/corte e pastas atrás das apostilas. O 
aglutinante/pasta pode ser usado durante o teste, bem como uma calculadora ou gráfico de multiplicação.  
 
Ajuda matemática da manhã Esta semana: segunda, quarta, quinta-feira 8 .m. no barraco de matemática! 
 
7ª Série 
 
7º  Estudos Sociais - Os alunos devem continuar trabalhando em seu projeto mesopotâmia. O próximo check-in do 
projeto está previsto para a próxima segunda-feira. Os alunos deveriam ter concluído a introdução de 3 parágrafos. O 
organizador gráfico está disponível no Google Classroom e descreve tudo o que os alunos devem incluir. Eles também 
devem continuar trabalhando em seus objetos de gravação. Os alunos são bem-vindos para compartilhar seu trabalho 
comigo antes dos prazos se quiserem feedback ou tiverem dúvidas. 
  
8º  Ano 
 
8ª ELA - Vamos encerrar nossa unidade em Edgar Allen Poe esta semana. "Poe Stories" dos estudantes são para sexta-
feira. Em seguida, começaremos nossa unidade de bootcamp de contos/ensaios. 



 
Alguns lembretes: 1) Celulares devem estar desligados e nas mochilas dos alunos durante o dia. Se você precisar entrar 
em contato com seu aluno, por favor, faça-o através de ligar para o escritório principal. 2) Continuaremos a sair de todas 
as chances que tivermos, especialmente entre as aulas e para o almoço e o recreio. Os alunos devem levar 
camadas/roupas apropriadas para a escola!  
 
A Noite Anual de Tecnologia da Escola Técnica Regional de Cape Cod é quinta-feira, 4 de novembro! Este é um grande 
evento e será presencial este ano para todos os alunos do 7º e 8º ano. A Tech enviará os cartões de data e convites para 
o RSVP para o evento ainda este mês. Tudo o que os alunos precisam fazer é RSVP em nosso site www.capetech.us e 
escolher o tempo que eles querem participar. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com Kevin Furey, 
coordenador de admissões  da kfurey@capetech.us. 


