
 
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021 
 
LEMBRETE IMPORTANTE -  Pais de irmãos aceitos para o ano letivo de 21 a 22 anos devem preencher o formulário de 
inscrição até quarta-feira, 10 de fevereiro ao MEIO-DIA.  Ligue para o escritório em 774-408-7994 se tiver alguma dúvida 
ou preocupação. 
 
Apoie a American Heart Association -  Em homenagem ao mês do coração estaremos celebrando o Dia Vermelho do 
Desgaste nesta quinta e sexta-feira. Devido às preocupações de Covid, não faremos nossa arrecadação de fundos 
habitual. Nós encorajamos você a enviar mensagens (todas as tampas, por favor) MAGIVESWRD para 41444 - você 
receberá uma resposta que irá levá-lo através do processo de doação. 
 
Seminário  
 
Seminário Escola do Rock: Hey My Young Rockers! Não se esqueça de pensar em músicas que você conhece que 
"ensinam" sobre um determinado assunto através de suas letras. Pode ser sobre praticamente qualquer coisa - História, 
como vimos através de nosso seminário, e Arte, como acabamos de começar a ver em nossa última reunião; Ciência; 
Línguas mundiais; Cultura; Questões Sociais; Filosofia; Literatura; Matemática; etc, etc, etc. TAMBÉM - Envolver sua 
família e amigos - Pergunte aos seus pais, avós, irmãos, etc. se eles sabem de alguma música legal que possamos colocar 
em nossa playlist que tenha algo educativo para dizer! Eles também podem fazer parte da nossa Escola do Rock. ROCK 
ON!  
 
6ª Série 
 
MATVIDADE!! - O teste de matemática do avião e da linha numérica é nesta quinta e sexta-feira, 11 de fevereiro e 12 de 
fevereiro. Haverá também uma verificação de aglutinante para o Sistema de Números Completo 1-5 e O Plano de 
Coordenadas 1, 2, e 5 Apostilas ao mesmo tempo.  
 
7ª Série  
 
Estudos Sociais -  Os estudantes devem estar trabalhando em seus conselhos de escolha de governo e filosofia da 
Grécia. Esta missão está prevista para sexta-feira, 12 de fevereiro. Observe que esta atribuição DEVE ser concluída e 
submetida antes das férias de fevereiro; crédito não será dado por nada entregue após as férias. Os alunos têm tempo 
alocado durante o bloco acadêmico para trabalhar nele, mas eles absolutamente precisarão trabalhar nisso como lição 
de casa também. Quem precisar de ajuda deve comparecer ao horário de expediente na quarta-feira ou me enviar um e-
mail o mais rápido possível.  
 
Os alunos precisarão de um pote/vaso terra cotta simples para usar para um próximo projeto. Um pote de barro ou um 
pote de plantio de plástico é bom para isso, desde que seja preto ou terra cotta colorido. Se você fizer algum plantio, por 
favor, segure-se nos potes! 
 
8ª Série 
 
ELA -  Vamos terminar O Senhor das Moscas esta semana. Seria ótimo para os alunos se envolverem com qualquer 
diário desaparecido ou tarefas de leitura próximas nas férias! Durante as férias haverá uma oportunidade de crédito 



extra opcional para assistir ao filme e preencher o Formulário do Google "compare/contraste" que será postado no 
Google Classroom. Há duas versões do filme, com a versão de 1963 sendo ligeiramente melhor que a versão de 1990.  
 
Quando voltarmos das férias, estaremos completando uma breve tarefa de "graphic novel" antes de mergulhar em um 
ensaio analisando um símbolo ou alegoria encontrado no livro. 


