
 
 

NOTAS PARA A SEMANA DOMÉSTICA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
 
Programação para o feriado de Ação de Graças:- 

● terçafeira, 24 de novembro é meio dia. A dispensa é 11h45. 
● Quarta-feira, 25 de novembro a sexta-feira, 27 de novembro não são dias letivos. 
● De segunda, 30 de novembro a quarta-feira, 2 de dezembro, todos os dias são virtuais (não na 

escola). 
● Quinta-feira, 3 de dezembro e sexta-feira, 4 de dezembro são dias híbridos regulares. 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o escritório. Obrigado! 
 

Tutores - o DESE repassou um recurso para famílias que podem estar preocupadas com o comportamento 
de seus filhos durante esses tempos difíceis. "COVID-19 está colocando uma pressão incrível sobre as 
famílias. Você pode estar percebendo que seu filho está lutando de novas maneiras, ou que velhos problemas 
estão piorando. Você deveria se preocupar com a saúde comportamental de seu filho? Estamos aqui para 
ajudá-lo a descobrir isso ."Verifique https://handholdma.org/  para obter mais informações.  
 
Café Virtual Mensal! Olá, famílias CCLCS! Esperamos hospedar "cafés" virtuais mensais para pais e 
responsáveis. Estes terão menos de uma hora de duração e incluirão uma mini aula sobre tecnologia, 
programação, etc., bem como tempo para perguntas e respostas. Preencha a pesquisa com base em 
interesses abaixo da melhor maneira possível. Dependendo do feedback, nosso primeiro café começará em 
dezembro! Obrigado!  https://forms.gle/v679crDVcyHvBaj2A  
 
Ausências: Se o seu filho faltar apenas um ou dois dias (não por muito tempo), ele não poderá se tornar 
virtual naquele dia. Por favor, vá até a sala de aula do google e envie um e-mail para seus professores. " 
 
6ª série  
 
Obrigado da! Obrigado aos alunos da sexta série e suas famílias pelo sucesso de arrecadação de fundos 
para o Projeto Heifer. Arrecadamos $ 361 para ajudar as famílias necessitadas com um presente de sustento 
da vida do gado. Por voto popular, compraremos duas alpacas e três rebanhos de galinhas. Suas 
contribuições ajudaram a mudar a vida das pessoas em todo o mundo. Bom trabalho, alunos da sexta série! 
 
Estudos sociais - O Projeto de Cultura da Ásia começou! O prazo é segunda-feira, 14/12 (Grupos ABC) e 
terça-feira, 15/12 ( Grupos DEFV), que é em um mês. Um pacote detalhado foi enviado para casa hoje ou 
será enviado para casa amanhã. Revise-o com seu filho. Estou pedindo aos alunos para mapear as etapas do 
projeto no calendário do pacote e peça que um dos pais o assine. Isso os ajudará a se manterem organizados 

https://handholdma.org/
https://forms.gle/v679crDVcyHvBaj2A


e concentrados. Estamos dedicando nossos dias de aula presencial esta semana para pesquisar e escrever; 
após esta semana, este será um projeto em casa.  
 
Matemática - Lá é um teste de matemática nesta quinta e sexta-feira. Os alunos estão memorizando fração 
comum, conversões decimais e percentuais. Você pode escolher entre um questionário padrão e um 
questionário de desafio (10 pontos extras para responder ao questionário de desafio). As cópias do teste 
estão no Google Sala de aula de matemática e cópias extras em papel foram fornecidas em sala de aula. 
Pergunte aos seus alunos da sexta série se você pode testá-los! A prática extra é incentivada! 
 
7ª Série  
 
Estudos Sociais da - O Projeto do Museu da Mesopotâmia será apresentado no final desta semana. O prazo 
é sexta-feira, 11 de dezembro. Haverá check-ins ao longo do caminho! Fique ligado! 
 
8º Grau  
 
ELA - Estamos bem em nossa unidade "Essay Bootcamp". Os alunos receberão feedback sobre o parágrafo 
de introdução de "The Lady, or the Tiger?" até amanhã de manhã, o mais tardar. Hoje, lemos "Obrigado, 
senhora" de Langston Hughes. Os alunos trabalharão em um parágrafo de introdução para um ensaio na 
terça-feira e criarão parágrafos corporais tanto no bloco acadêmico quanto nas aulas presenciais de ELA na 
quinta e sexta-feira. Esses três parágrafos devem ser entregues na segunda-feira, 23/11. Por favor, ajude a 
garantir que os alunos não fiquem para trás nesta unidade! A partir deste fim de semana, as notas de Júpiter 
devem estar totalmente atualizadas.  
 
 
 


