
 
 

Notas para Casa a Semana de 8 de Setembro de 2021 
 
Bem-vindos de volta ou bem-vindos à primeira semana de aula no CCLCS!  Esperamos que seu aluno tenha tido um 
primeiro dia fantástico. É um prazer ver todos os nossos alunos e funcionários sorridentes de volta à escola e prontos 
para outro grande ano de aprendizado. Obrigado a todos por entregarem seus filhos a tempo e prontos para aprender. 
 
Até agora todos os alunos já deveriam ter voltado para casa com a papelada do Início do Ano, sendo que a mais 
importante delas é o FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE EMERGÊNCIA DO ESTUDANTE. Pedimos esse formulário de 
volta AMANHÃ, pois contém informações de emergência muito importantes para seu filho. Por favor, preencha a 
papelada restante também. Se tiver alguma dúvida, ligue para o escritório. Obrigado! 
 

 
 
Ausências: Por favor, note que a escola precisa ser notificada de quaisquer ausências o mais rápido possível. Caso você 
saiba de uma ausência antecipada (mais de 24 horas),envie um e-mail  attendance@cclcs.info. Se você precisar relatar 
uma ausência em menos de 24 horas., envie um e-mail  para attendance@cclcs.info OU ligue para a sede no 774-408-
7994. 
 
Dias chuvosos para vir amanhã e sexta-feira!  Por favor, lembre seu aluno que vamos comer fora sempre que possível - 
mesmo durante os dias mais nebulosos e cinzentos! Uma jaqueta e tênis serão os melhores trajes nestes dias de tempo 
ruim. Obrigado!  
 
NUT FREE SCHOOL - Por favor, lembre-se que somos uma escola sem nozes - por favor, embale lanches e almoços em 
conformidade! Obrigado.  
 
Um ENORME, GINORMOUS OBRIGADO a todas as famílias e alunos para saltar tão rapidamente e graciosamente para 
ajudar a embelezar nosso campus. Tínhamos novas famílias trabalhando ao lado de algumas famílias veteranas! Olhe ao 
redor - a propriedade é linda! Não podemos agradecer o suficiente e realmente apreciar sua ajuda e entusiasmo. 
Huzzah!  
 
Horário escolar: Nosso dia letivo começa às 8h35 e todos os alunos devem estar sentados nas aulas do primeiro período 
até as 8h40. Não vamos usar as salas da manhã e da tarde este ano. Nosso dia de aula termina às 14h57. m. Instruções 
para entrega e retirada serão enviadas em breve. 
 
Programa de Alimentação: Um lembrete de que não estaremos servindo almoços ou cafés da manhã nas duas primeiras 
semanas de aula. Nosso programa de café da manhã/almoço será gratuito para todas as famílias novamente este ano e 
começará na segunda-feira, 20 de setembro.  



Continuaremos nosso programa online de almoço/café da manhã este ano. Por favor, procure um e-mail na próxima 
semana com detalhes. Vamos usar este programa durante todo o ano letivo, que exige que todas as famílias que o 
façam on-line com antecedência. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato com o escritório 
pelo telefone 774-408-7994. Para as famílias que embalam um almoço, por favor, note que o CCLCS não tem micro-
ondas disponíveis para uso. Por favor, faça os almoços de acordo.  
 
Garrafas de água: Desde 31 de agosto, nosso posto de abastecimento de água economizou 44927 garrafas plásticas! 
Todos os alunos devem levar uma garrafa de água não descartável com seu nome para usar este ano. Hidratação é 
importante, e os borbulhadores de água à moda antiga podem passar por germes! Se precisar de um, o Sr. Niles tem 
uma coleção de garrafas limpas e resistentes que ele pode doar, já que não haverá garrafas de água plástica distribuídas 
este ano. 
 
Carpools - Se você quiser se conectar com outra família para carona, podemos colocar as informações aqui neste e-mail 
Notes To Home. Envie por e-mail as seguintes informações: cidade; local geral de rua/pick-up; quais dias/vezes você 
precisa de uma carona; quais dias/vezes você pode dirigir o carona; seu e-mail e a melhor maneira de outras famílias 
entrarem em contato com você. 
 
Por favor, envie as informações para mim em sprobolus@cclcs.info  e vamos postá-la aqui nosso mailing semanal da 
família A outra opção - e muito mais rápida e eficaz - é ir à nossa página do Facebook chamada Conexão CCLCS e postar 
as informações lá. Esta é muitas vezes uma maneira muito eficaz de se conectar com outras famílias. 
 
Um agradecimento especial a Andy Murphy e ao Lost Dog Pub por fornecer um almoço excelente para nossa equipe na 
última terça-feira. Foi generoso e delicioso! Huzzah! 
 
Siga-nos no Facebook e Instagram!  Você sabia que temos uma página no Facebook chamada "Conexão CCLCS" e temos 
contas de nível de grau no Instagram também! Eles são @cclcs6, @cclcs7, e @cclcs8. Siga-os e veja o que acontece 
todos os dias na escola! 
 
Música 
 
DETALHES DO PROGRAMA DE MÚSICA DO CCLCS 
Começaremos nosso programa musical na semana de 20 de setembro. Aqui está nossa agenda. 

® Segunda-feira - Conjunto de Percussão às 7:30 - 8:30 a.m.Data de início TBA   
® Terça-feira - Coro às 7:45 - 8:30 a.m.Data de início 21 de setembro     
® Quarta-feira - Band às 15:00 - 16:00.m.Data de início 22 de setembro     
® Quinta-feira - A Capella, Pop e Vocal Jazz às 7:45 - 8:30 a.m.Data de início setembro   
® Sexta-feira - Cordas às 7:45 - 8:30 a.m.Data de início 24 de setembro     
® Sexta-feira - Coral de Espetáculos de Teatro Musical das 15h às 16h.m.  Data de início em 24 de setembro 

  
 
Por favor, apareça e se inscreva! Estamos ansiosos para trabalhar com você! Para mais informações e perguntas, entre 
em contato com os professores de música. 
 
Banda - Sra. Doriss -  edoriss1685@comcast.net 
Coro - Sr. Girardin -  mgirardin@cclcs.info 

Strings - Sra. Schultze -  celloduo@verizon.net 
Percussão - Sr. Prall -  prallmr@comcast.net 

 
6ª Série 
 
6 Matemática - Bem-vindo à matemática da sexta série com a Sra. Haven! Hoje, os alunos receberam seu primeiro 
projeto de matemática: Matemática no Meu Mundo. Os detalhes da atribuição estão em nossa sala de aula do Google 
math, e o projeto deve ser entregue na sexta-feira, 17 de setembro. Há uma variedade de projetos a partir dos quais 
escolher, e estou aberto a sugestões únicas também. Estou ansioso para ver todos os lugares onde a matemática existe 
para seu filho!  



 
7ª Série 
 
7 ELA - Por favor, certifique-se de que seu filho tenha um diário ou livro de composição para a aula! Além disso, por 
favor, peça ao seu filho para lhe mostrar o programa da ELA que passamos hoje na aula. O programa é postado em sua 
sala de aula do Google ELA. A maioria dos pais acha útil ler o programa e você pode me enviar um e-mail  
kryan@cclcs.info se tiver dúvidas. 
 
7 Estudos Sociais - Bem-vindo! Já tivemos algumas discussões fantásticas em sala de aula sobre a importância de 
estudar história! Nossa primeira unidade é a arqueologia e a Idade da Pedra. Você deve esperar que os alunos tenham 
lição de casa noturna, e tudo pode ser encontrado no Google Classroom! 
 
Estudantes de espanhol do 7º ano começaram sua primeira unidade em Saudações e Apresentações, então sinta-se 
livre para pedir-lhes para recebê-lo em espanhol para mostrar suas habilidades! Na sexta-feira, eles escolherão um país 
latino-americano para "viver" este ano para seu Projeto de Simulação Global.  
 
8ª Série 
 
8 Civics - Bem-vindo ao 8º ano do Civics! Ontem, os alunos trouxeram para casa um programa delineando o que esperar 
em Civics este ano. Também é postado no Civics Google Classroom. Eu encorajo os pais/responsáveis a olhar sobre isso 
também, pois contém minha política de HW e informações sobre grandes avaliações/projetos. A Unidade 1 se 
concentrará no governo e na colonização no "Novo Mundo", que antecede a Declaração de Independência. Os alunos 
podem esperar um ou dois testes rápidos, uma pequena apresentação em grupo e um mini projeto (ambos feitos em 
sala de aula), e um final de teste unitário no início de outubro.  Se você ou seu aluno tiver alguma dúvida, por favor me 
envie um e-mail para  enowack@cclcs.info. 


