
 
 

NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 5 DE OUTUBRO DE 2020 
 
 
Esta sexta-feira (9 de outubro) é meio dia! 
A demissão é às 11:45 am 
 
 

Formulários de Início do Ano: Na segunda e terça-feira estaremos distribuindo outra cópia do Formulário de 
Informações de Emergência estudantil para qualquer aluno que não tenha entregue esta forma importante. Por favor, 
verifique a mochila do seu filho.  
 
Para estudantes virtuais: Planejamos enviar uma cópia do Formulário de Emergência estudantil para você no início da 
próxima semana, juntamente com quaisquer formulários médicos. Gostaríamos de ter uma cópia em mãos para quando 
seu filho pode voltar para a escola! Por favor, procure os formulários no final da próxima semana. Obrigada! 
 
Água Potável -  Nosso bebedouro só está aberto para encher garrafas de água. Nós encorajamos todos os alunos a vir 
para a escola com sua própria garrafa de água que é claramente rotulada com seu nome. Obrigada! 
. 
Música 
 
Drama/Refrão Zoom. Participe da Diversão!!! Na noite de terça-feira, 13 de outubro às 19h.. 
m. vamos reiniciar nosso Zoom semanal de Drama/Refrão. O pessoal do coro e o elenco de 
drama do ano passado receberão um convite da Srta. Allie. Todas as pessoas novas, alunos do 
6º ano e qualquer um interessado, devem entrar em contato com a Srta. Allie em  
agraham@cclcs.info. Ela lhe enviará um link para a reunião. Vamos discutir como o programa 
De Drama e Coral vai avançar este ano (será divertido!!!) e ter a chance de se reconectar e 
conversar uns com os outros. Sabemos que é muito importante reacender amizades e fazer 
novas, então junte-se a nós!!! Obrigado, Sr. Girardin e Sra. Allie.. 
 
Seminário 
 
Seminários de Outono - Na quarta-feira, 21 de setembro, estão programados seminários de outono. Esses seminários 
serão realizados virtualmente nas manhãs de quarta-feira. Se você, ou alguém que você conhece, tiver uma ideia para 
um seminário virtual, por favor, avise Hannah Kast, coordenadora do seminário! Os voluntários da comunidade podem 
parecer um pouco diferentes este ano, mas damos as boas-vindas a pensamentos e ideias!!  
 
6ª Série 
  
Virtual Open House - Sem a capacidade de sediar nossa tradicional Potluck Open House, estaremos hospedando uma 
Open House Virtual no dia 14 de outubro às 6 p. m. Mais detalhes a seguir. Em preparação para o evento, adoraríamos 
ouvir de você quaisquer perguntas ou preocupações que você tenha depois de algumas semanas de escola. Você precisa 
de mais informações sobre o programa de almoço? Não tem certeza de quem contatar se seu filho estará ausente? Está 
se sentindo frustrado pela tecnologia? Por favor, use o link para nossa pesquisa para enviar perguntas antes de nossa 



Open House.  Nós vamos ter certeza de abordar perguntas durante o evento Open House ou entraremos em contato 
diretamente com você.    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddJSrbeP-
g1kmf3E1vQ_dFzkTFLjz0JIsAKb4YEoc6dam3ug/viewform?usp=sf_link 
 
Lista de Contatos Consultivos e Escolares - Os alunos foram designados para um grupo consultivo no 6º ano. Entre em 
contato com o orientador do seu aluno com perguntas e preocupações gerais. Os professores de conteúdo também 
podem ser contatados com perguntas específicas. Por favor, pergunte ao seu aluno quem é seu conselheiro, e sinta-se 
livre para entrar em contato!    
https://docs.google.com/document/d/1g63qBZas3SGjkcharaPKs3C7clIrreJYv0c82lv6dms/edit?usp=sharing 
 
7ª Série 
 
Estudantes Sociais - Os alunos fizeram um bom trabalho analisando artefatos na semana passada! Nesta semana, vamos 
focar na compreensão da história através da análise de documentos (sem cookies necessários!).  
 
Perguntas do Bloco Acadêmico - Se os alunos tiverem perguntas durante seu bloco acadêmico, por favor, lembre-os de 
enviar um e-mail para a Srta. Stewart no  cstewart@cclcs.info  como  a Sra. Garran  está  ensinando na escola e 
provavelmente não será capaz de responder até depois do dia da escola. 
 
8ª Série 
 
ELA - Vamos começar nosso primeiro romance, O Lápis Vermelho,na ELA estasemana. Todo o trabalho para este 
romance pode ser encontrado no Google Classroom! Os alunos devem ter certeza de trazer seu livro de volta e para trás 
da escola para casa todos os dias, pois eles precisarão ler em ambos eles estão pessoalmente e dias remotos.  
 
Por favor, verifique as notas de Júpiter para qualquer trabalho perdido. Estou disponível durante o horário de 
expediente na quarta-feira para ajudar a pegar os alunos. O código de zoom para esta reunião também pode ser 
encontrado no Google Classroom. 
 
Por fim, se você não teve a chance de completar o ensaio de "milhões de palavras", por favor, faça o mais rápido 
possível: https://forms.gle/3du9tKbt3qo7FYQy7 


