
 
NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 10 DE JANEIRO DE 2022 

 
SEPAC: O Conselho Consultivo dos Pais de Educação Especial do CCLCS convida você a preencher esta pesquisa  
https://docs.google.com/forms/d/1WUI8qgPorXyvyVO0eTBDliZU8WpFCgbhUcsCLPMSDY4/edit para fornecer 
feedback sobre temas de reunião. A próxima reunião será na terça-feira, 25 de janeiro, às 18h.m. via Zoom. O 
link será publicado no Notes to Home um dia antes da reunião.  

 
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. 

 
Ausências! Se você sabe que seu aluno estará fora, envie um e-mail com antecedência para  
attendance@cclcs.info. Você pode também use 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   
 
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 o escritório. 
 
Clubes e Atividades 
 
Art Spark se reunirá após a escola nesta quinta-feira, 13 de janeiro, das 15h às 16h45.m.  Os alunos das 
"Tábuas de Argila de Espécies Ameaçadas" continuarão a criar essas pastilhas com o artista convidado Steve 
Kemp no Estúdio. Os alunos do "Paint A Masterpiece" estão trabalhando em pinturas acrílicas esta semana e 
devem trazer um jatismo! Todo mundo está aproveitando esse tempo para explorar sua criatividade! 
 
Música 
 
Strings! Estou ansioso para ver todos vocês esta semana.  A programação será quarta-feira  das 7h45 às 
8h30.m. para  NM  e OM, e na sexta-feira  das 7h45 às 8h30.m. é conjunto para todos. A seccional do primeiro 
período será para NG, e a seccional do segundo período será para OM. Vejo todos vocês muito em breve. Sra. 
Schultze 



ATENÇÃO BAND E REFRÕES! Não haverá ensaios esta semana devido aos números do Covid! Se os alunos da 
banda quiserem uma aula remota  com a Sra. Doriss,entre em contato com  ela edoriss1685@comcast.net  . 
A Sra. Doriss e o Sr. Girardin sentem sua falta! 
6ª Série 
 
6 Semana-a-um-Relance:  
https://docs.google.com/document/d/1U1X3KJaESsO4fDHeme5rqyxgfuIPZJSPjj1QeYtd-08/edit?usp=sharing 
 
6 Atualização matemática  - ZOOM, ZOOM, ZOOM! Os alunos em casa são incentivados a vir para a aula via 
Zoom! Link e horários para cada dia desta semana estão no "fluxo" da nossa sala de aula de matemática do 
Google. National Honor Society Math Zoom se reúne hoje à noite (segunda-feira) e quarta-feira à noite das 
18h  às 18h.m. Matemática da manhã desta semana será às 8:00.   m. na quarta e quinta-feira. 
 
7ª Série 
 
7 Estudos Sociais -  Continuaremos aprendendo sobre o Antigo Egito esta semana com foco no governo e nos 
diferentes reinos e dinastias. Para aqueles estudantes que estão doentes: por favor, verifique o Google 
Classroom onde tudo será postado. Também enviarei  por e-mail diretamente  tudo o que os alunos precisam, 
além do que é postado em Sala de Aula. Os alunos devem tentar manter-se atualizados com a lição de casa, 
mas se eles não estão se sentindo à parte para completar as tarefas, tudo bem. Eles (ou você) devem 
simplesmente me enviar um e-mail rápido me informando que eles precisam de algum tempo extra. Olhando 
para frente, na próxima semana estaremos escrevendo um ensaio em sala de aula. Este ensaio não deve ser 
trabalhado em casa, pois faremos tudo em sala de aula. Fique ligado para mais informações! 
 
7 Matemática - Por favor, certifique-se de que seu filho tenha um caderno em espiral para matemática. 
Muitos estudantes perderam o deles ou precisam de um novo. 
 
8ª Série 
 
8 ELA - Três grandes atualizações da ELA. 1) O Ensaio de Teste de Benchmark deve ser lançado amanhã. Uma 
carta foi para casa para explicar o processo por e-mail na semana passada. Os alunos que precisam estar fora 
da escola devem estar se desemolhando para fora em casa. Lembre-se que os alunos devem estar trabalhando 
nisso de forma independente!! 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)  
 
Depois do 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 
 
Cape Cod Tech Tour - Na segunda-feira, 24 de janeiro, toda a 8ª série visitará a Cape Cod Tech para passeios. 
Estaremos lá das 9 às 13h.m. O almoço é oferecido gratuitamente pela Tech. Seu aluno deve viajar de e para a 
escola através de seu transporte normal.  Entre em contato com Crash Sims(crsims@cclcs.info) se tiver alguma 
dúvida. 
 

 


