
 
Notas para casa a semana de 30 de março de 2020 

 
Queridas famílias dofarol, 

 
Ninguém sabe para o que estão se inscrevendo quando se tornam pais/responsáveis. Alguns dias, semanas, meses e até 
anos passam de forma previsível, com triunfos agradáveis, colisões de pedestres e contusões, e os tipos de marcos de 
desenvolvimento que até os comerciantes da Hallmark sabiam que viriam em nossa direção. 

 
E então outras coisas acontecem. Às vezes, do nada, outras vezes não. Coisas que nos tirem do nosso passo, coisas que 
quebram os ritmos diários que trabalhamos tanto para estabelecer. Esta é uma daquelas vezes. 

 
Como a Srta. Allie gosta de dizer em suas aulas de saúde, muitas vezes não temos controle sobre os estímulos, as coisas 
que acontecem conosco em nossas vidas, mas podemos controlar nossa resposta. O surto de COVID está acontecendo. 
A perturbação de nossas vidas é um grande estressor. É importante reconhecer esse estresse, mas é tão importante 
entender que estamos no controle de nossa resposta ao estresse. 

 
Vai lá para fora. Você já teve tanto tempo para observar de perto o surgimento da primavera? Note as árvores ganhando 
vida. Preste atenção aos pássaros. Mova seu corpo. Caminhar, correr, fazer ioga, dançar, levantar pesos, jogar bolas de 
tênis do telhado e pegá-las descendo. Mova-se de qualquer maneira que funcione para você. 

 
Mantenha-se conectado à distância. Faça seu trabalho escolar. Aproveite os vídeos, reuniões do Zoom, e-mails e outras 
formas de se manter conectado à escola. Todos os seus professores sentem sua falta, e nos sentimos melhor quando 
você chega com perguntas ou comentários. Por favor, aproveite todas as conexões que a tecnologia moderna nos 
permite ter. Se você está tendo problemas para se organizar, ou com algum conteúdo, ou está se sentindo mais 
estressado ou solitário, entre em contato com um professor ou com o Sr. Niles, Sra. O'Leary ou Sra. Marvullo. Todos 
precisamos ficar juntos. 

 
A terceira semana de ensino a distância será muito parecida com as primeiras semanas, com algumas pequenas 
mudanças: 
 - Começaremos a responsabilizar os alunos por sua produção de trabalho através das notas de Júpiter. A maioria 
das notas será mais como "entregue/não entregue" em vez de notas de letras estritas. Precisamos fazer isso enquanto 
nosso tempo fora da escola cresce para que possamos dar-lhe crédito pelo trabalho que você faz. 
 - Nosso objetivo geral é mantê-lo engajado por cerca de meio dia escolar durante a semana, e dar-lhe tempo 
livre durante o fim de semana. É o que recomenda o Departamento estadual de Educação. Não há como replicar as 
grandes coisas que acontecem em um dia letivo de 6 horas pessoalmente, mas queremos ajudá-lo a permanecer 
engajado em experiências de aprendizagem profundas e significativas. 
 - Vamos tentar engajá-lo mais em coisas como experiências de sala de aula zoom, e atividades divertidas que 
nos unem. Isso será cada vez mais importante à medida que nosso tempo se distancia. Espera-se que o comportamento 
de alunos e professores em conferências de vídeo e telefone siga as mesmas diretrizes como se estivesse na escola. Seja 
educado, ouça seus professores e colegas, e siga as instruções. Se você organizar conferências individuais com seus 
professores, siga os mesmos comportamentos ÉPICOs que você usaria na escola. 

 
O mais importante a se lembrar é que há apoio disponível para qualquer família que tenha dúvidas ou precise de ajuda 

de alguma forma. Não hesite em me ligar no 774-722-2203 ou para enviar um e-mail para pniles@cclcs.info. 

mailto:pniles@cclcs.info


 
Respeitosamente 
Paul Niles 

 
Serviços de Aconselhamento - Nossa conselheira da escola Gosnold, Katrina Nichols, ainda está disponível para prestar 
serviços aos alunos. Ela realizará chamadas semanais e/ou reuniões do FaceTime. Durante este tempo sem precedentes 
em que nos encontramos, saiba que o aconselhamento pode ser prestado aos alunos que podem querer conversar. Por 
favor, entre em contato com a Sra. Marvullo se quiser iniciar o processo de encaminhamento.  

  
Apoioacadêmico - Ensino De nível fundamental Especialistas enviaram pesquisas para todas as famílias de alunos com 
IEPs. Por favor, verifique seu e-mail para responder. Se você NÃO recebeu a pesquisa, envie um e-mail para o seu contato 
de nível de nota, e nós garantiremos que você a receba!  
6º - Jen Hyora, jhyora@cclcs.info 
7º - Autumn Bates, abates@cclcs.info 
8º - Christin Sims, csims@cclcs.info 

  
Selfies no  tAnuário 2020? Por que não? Como temos algumas páginas vazias, pensamos em pedir aos nossos alunos que 
enviem fotos/selfies mostrando o que você está fazendo em casa durante esse tempo, especialmente trabalhando em 
suas tarefas. Envie sua selfie ou foto para  yearbook@cclcs.info. Apenas uma foto para cada aluno e deve ser apropriada. 
Estou ansioso para ver as fotos! Lamothe. 

  
Dica técnica - É uma boa ideia ter o seu logout estudantil de sua conta e fechar o navegador. Dessa forma, a conta e o 
navegador têm tempo para sincronizar. Se um professor desbloqueia um vídeo do YouTube. Se a conta e o navegador 
não sincronizarem, os alunos poderão ver uma tela "Site bloqueado" em vez do vídeo. 

 
Recursos alimentares e alimentares  disponíveis  -  https://bit.ly/39swSJt 
 
 
 

Gritos  de Aniversário 

Cam Mullen - 3/30 

Wyatt Levesque - 3/31 

Alli Sherman - 3/31 

  
 
 

Atividades divertidas em família -  Geocaching! 

  
Meme da Semana - 
 

 

mailto:jhyora@cclcs.info
mailto:abates@cclcs.info
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https://bit.ly/39swSJt
https://capecodchronicle.com/en/5513/features/5654/Fight-Cabin-Fever-With-Geocaching-Recreation.htm


 

USANDO ZOOM por Josh Stewart 
 

 

Zoom é um aplicativo que permite conferências e bate-papos em grupo. Desde o fechamento do 
COVID-19, muitas escolas têm usado o Zoom para conectar as crianças com seus professores e 
colegas de classe em um ambiente estruturado e seguro. As reuniões são organizadas e 
moderadas pelos professores, que também têm a capacidade de silenciar os participantes para 
que as conversas possam ser realizadas sem problemas. 
 

Os professores fornecerão links por e-mail ou sala de aula do Google e os alunos só precisarão 
clicar neles para participar de uma reunião do Zoom. OS ALUNOS NÃO PRECISAM CRIAR UMA 
CONTA ZOOM. O único requisito é que eles baixem o aplicativo gratuito Zoom para qualquer 
dispositivo que estejam usando. Zoom funciona em quase tudo: smartphones, tablets, 
computadores, laptops, Chromebooks. Se você estiver usando um Chromebook estudantil em 
casa, você encontrará uma extensão Zoom no canto superior, canto direito do navegador (um 
pequeno ícone de tela de TV azul.) 
 

A maioria dos dispositivos solicitará que você carregue o aplicativo quando você clicar no link de 
convite da reunião, por isso é uma boa idéia testá-lo alguns minutos antes de começar pela 
primeira vez. Com tantas escolas usando o Zoom agora, você pode facilmente encontrar tutoriais 
úteis online se precisar de ajuda ou entrar em contato conosco por e-mail. Não se preocupe... é 
tão fácil que todos os seus professores têm usado para reuniões de equipe! 

 

Lembrar... não há necessidade de criar uma conta Zoom, você só precisa adicionar o aplicativo! 

 

Alguns links úteis: 
Página de suporte do Zoom 

https://zoom.us/docs/en-us/covid19.htmlhttps://zoom.us/docs/en-us/covid19.html 
 

Aderindo a um https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting de 

reunião do Zoom 

 

A Universidade de Otago cobre quase todas as opções para aderir a um zoom 

https://blogs.otago.ac.nz/zoom/how-to-join-a-zoom-meeting-step-by-step/ 

 

 

https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
https://blogs.otago.ac.nz/zoom/how-to-join-a-zoom-meeting-step-by-step/

