
 
 

NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 
 
 
Informações Gerais 
 
Os formulários de início do ano foram enviados para casa na quinta e sexta-feira.  
O mais importante deles é o FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO ALUNO e formulários médicos. 
Pedimos que esse formulário seja revisto e devolvido o mais rápido possível, ele contém informações de emergência 
muito importantes para o seu filho. Por favor, preencha a papelada restante também. Se você tiver alguma dúvida ou 
preocupação, entre em contato com o escritório. Obrigado por seu apoio com esta informação crítica. 

 
POR FAVOR NOTE QUE NÃO ESTAMOS MAIS permitindo que os caminhantes fora da propriedade vão 
para a praça ao lado ou Dunkin Donuts durante esta fase de abertura. Todos os alunos devem ser pegos no 
prédio, a menos que estejam indo direto para casa. 
 

Fácil maneira de o CCLCS ganhar dinheiro: A+ Stop and Shop School Rewards Program! 
O programa A+ Stop and Shop School Rewards começa novamente este ano em setembro. Só de registrar o número do 
seu cartão nos ajuda a arrecadar dinheiro para nossa escola. No ano passado, arrecadamos cerca de $4.000 e com muito 
pouco esforço! Nossa meta é arrecadar mais de $5.000 este ano e fazer com que todos os nossos novos pais da 6ª série 
se matriculem. Se você registrar seus familiares e amigos para nossa escola, podemos ganhar ainda mais. 
 
Se você se registrou no passado no CCLCS, você não precisa se registrar novamente. O novo registro começou em 
agosto. 
Tudo que você tem que fazer é: 

• Faça login no www.stopandshop.com/aplus para designar nossa escola on-line usando seu cartão Stop & 
Shop. 

• USE NOSSO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR: 08617 
• Ligue para o A+ Hotline em 1-877-275-2758 se precisar de assistência. 

 
Contrato de Laptop Precisa assinar – Se você não se sentar com seu filho e ler a Política de Usuário Responsável/Código 
de Conduta  (RUP/CC)  e ASSINADO,  o prazo é quarta-feira. A partir de quarta-feira,,  os alunos que não tiverem 
contrato assinado não poderão usar seu laptop  até que um pai/responsável e oaluno doIR  assinem. O link para o 
RUP/CC é  https://forms.gle/qjbYEm3TEXVkRqJ58. 
 
Música 
 
Olá a todos!  Bem-vindos à música na Charter School! Nós, aqui no departamento de música, queremos que você saiba 
que a música ainda é uma grande parte do CCLCS. Com as 19 restrições do Covid, estamos criando um novo formato 
virtual para o nosso programa. A partir de agora, em pessoa, grupos instrumentais e vocais estão limitados ao exterior e 
a 3 metros de distância. O programa Coral será virtual. Os grupos de cordas podem estar dentro de casa, mascarados e a 
1,80 m de distância. 
 
O Sr. Girardin e a Sra. Allie Graham co-ensinam o seminário Drama/Refrão Zoom que se reunirá através do zoom nas 
manhãs de quarta-feira durante o seminário. Haverá também uma noite Drama/Refrão Zoom. 



 
Você receberá mais informações sobre como os programas de Banda, Cordas, Coro e Teatro Musical serão 
implementados este ano. Nossos programas começarão em outubro e esperando que todos os ex-membros das bandas 
e refrões retornem e estejam ansiosos para conhecer nossos novos músicos da 6ª série! 
6ª Série 
 
Site da Sexta Série - Este é um ótimo recurso para pais e alunos.  Tem links para as aulas da sexta série, recursos 
parentais e a Semana-em-um-Olhar, que é uma visão geral da semana na sexta série. Este é um ótimo site para marcar! 
https://sites.google.com/d/1FSkndix7yzwEyj0SXph3KJ8fJE7SZ0Be/p/1HlHyUJFDKP898z6hJrSeSkaaFcw2IFFM/edit 
 
Vestuário - Como as janelas da sala de aula estão abertas, e vamos muito para fora para intervalos de máscaras, almoço 
e recesso, é muito importante que todos estejam vestidos para o dia.  Trazer ou usar camadas de roupas é fundamental.  
Espero que esse lindo sol quente fique por aqui por meses!  
 
7ª Série 
 
Bem-vindos ao 7º ano de Estudos Sociais!  Este ano estamos aprendendo sobre civilizações antigas, mas começaremos 
com uma unidade de arqueologia. Na próxima semana, nos dias 1 e 2 de outubro, a aula em casa requer um biscoito de 
chocolate! Também pode ser qualquer tipo de biscoito que tenha chips, nozes, doces, etc. Eles vão "escavar" o biscoito 
com um palito de dente. Por favor, me avise se você não conseguir esses materiais e nós vamos chegar a uma 
alternativa. Obrigada! 
 
Estudantes de Artes linguísticas: Por favor, escolham um livro de leitura independente esta semana. Pode ter fotos, mas 
precisa estar no seu nível de leitura, (falamos sobre isso na aula!) Você será solicitado a iniciar um registro de leitura na 
próxima semana para acompanhar o seu tempo de leitura. 
 
8ª Série 
 
Alunos do 8º ano tutorial - Certifique-se de trazer um livro para leitura independente para cada Tutorial. 


