
 
 

Notas para a Semana de Casa de 14 de setembro de 2021 
 
Mudança de Calendário -  Sexta-feira, 8 de outubro é agora meio dia. Os alunos serão dispensados às 11:40.m  . Os 
ônibus amarelos funcionarão com um horário de meio dia. Os ônibus de dardo precisarão ser agendados pelos 
guardiões para um local específico de entrega e os ônibus Flex NÃO estarão rodando nesse dia, pois não somos uma 
parada programada em sua rota naquele momento. Obrigado!  
 
Portvisory está de volta! Se você está curioso para saber mais sobre este programa, confira nosso link do site aqui:  
https://www.cclighthouseschool.org/port-visory.  Nosso primeiro encontro é nesta sexta-feira, 17/09. Por favor, 
pergunte ao seu aluno sobre como foi a primeira  sessãode dvisory! 
 
Está recebendo comunicações de Júpiter? Os professores já começaram a usar Júpiter para se comunicar com os pais 
sobre os próximos eventos e tarefas. Ao entrar em Júpiter, verifique sua página de perfil para ter certeza de que suas 
informações de contato estão corretas. Caso alguma alteração precise ser feita, você pode enviar um e-mail para a 
escola  info@cclcs.info. 
 
Papelada do Início do Ano -  Até agora todos os alunos deveriam ter voltado para casa com  documentos, o mais 
importante deles é o FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE EMERGÊNCIADO ESTUDANTE. Pedimos esse formulário 
de volta o mais rápido possível, pois contém informações de emergência muito importantes para seu filho. Se você 
errou o formulário ou nunca recebeu, entre em contato com o escritório imediatamente. Se tiver alguma dúvida, ligue 
para o escritório.  
 

 
 
Programa Alimentação -  Nosso programa de café da manhã/almoço será gratuito para todas as famílias novamente 
este ano e começará na segunda-feira, 20 de setembro. Você precisa pré-encomendar refeições. Procure um e-mail esta 
semana para notificá-lo quando o programa estará aberto e incluirá o link para eZ  Apps (nosso programa de almoço). 
Por favor, note que só estamos abrindo o calendário desta primeira vez para pedidos com duas semanas de 
antecedência apenas. A partir de outubro, você poderá pedir por um mês inteiro. Se você tiver alguma dúvida, entre em 
contato com Diane Titcomb em  dtitcomb@cclcs.info. Aqui está o link para o Almoço/café da manhã em nosso site:  
https://www.cclighthouseschool.org/lunch-ordering 
 
Fotos da escola Prazo para Pedidos –  As fotos foram tiradas na última quinta-feira e hoje é o último dia para 
encomendar todas as fotos que você gostaria de comprar online. Visite o site deles em  www.haywardphotography.com.   
Nosso código escolar é:  CCLC21. Vamos agendar uma retomada no final deste outono. Por favor, procure a data aqui no 
Notes to Home. 



 
Garrafas de água! Por favor, note que não há acesso ao bico d'água em nosso bolha. A recarga da garrafa de água é 
acessível. Os alunos precisarão levar sua própria garrafa de água reutilizável para a escola todos os dias. Infelizmente, 
não somos mais capazes de dar garrafas de água plástica. Por favor, avise a escola se precisar de uma garrafa de água 
reutilizável. Nós podemos fornecer um para você! 
 
Esportes de Outono  
 
Os esportes começam na quarta-feira, 15 de setembro - Restam algumas vagas no time de hóquei de campo, futebol 
feminino e cross country. O futebol masculino está fechado. Neste momento, os alunos do 6º ano podem se inscrever 
para preencher essas vagas. Por favor, vá para  https://www.familyid.com/organizations/cape-cod-lighthouse-charter-
school para se registrar. Todos os jogadores devem ter um físico atual arquivado em nosso escritório de saúde para 
praticar ou jogar. Ainda faltam alguns exames físicos de crianças que já se registraram. Todos os pais devem fazer o 
treinamento de concussão todos os anos escolares. Isso deve ser feito antes que seu filho possa praticar ou brincar.  
 
Aqui está o link para o treinamento de concussão: https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/training/index.html  Por 
favor, não hesite em entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida. kscichilone@cclcs.info 
 
Música 
 
DETALHES DO PROGRAMA DE MÚSICA DO CCLCS 
Começaremos nosso programa musical na semana de 20 de setembro. Aqui está nossa agenda. 
 

® Segunda-feira - Conjunto de Percussão às 7:30 - 8:30 a.m.  Data de início TBA  
® Terça-feira - Coro às 7:45 - 8:30 a.m.     Data de início 21 de setembro   
® Quarta-feira - Band às 15:00 - 16:00.m.     Data de início 22 de setembro   
® Quinta-feira - A Capella, Pop e Vocal Jazz às 7:45 - 8:30 a.m.  Data de início 23 de setembro 
® Sexta-feira - Cordas às 7:45 - 8:30 a.m.     Data de início 24 de setembro   
® Sexta-feira - Coral de Espetáculos de Teatro Musical das 15h às 16h.m.  Data de início em 24 de setembro  

 
Estamos ansiosos para trabalhar com você! Se você estiver interessado em participar de qualquer um dos programas 
de música no CCLCS deve preencher este formulário. https://forms.gle/BxPF6P5VjxapDQQy8 
 
Para mais informações e perguntas, entre em contato: 
Banda - Sra. Doriss -  edoriss1685@comcast.net 
Coro - Sr. Girardin -  mgirardin@cclcs.info 
Strings - Sra. Schultze -  celloduo@verizon.net 
Percussão - Sr. Prall -  prallmr@comcast.net
 
6ª Série  
 
Noite curricular -  Marque seus calendários! A Noite curricular do 6º ano será realizada na próxima quinta-feira, 23 de 
setembro, das 6h às 19h. m. na escola.  Esta é uma noite para os pais e responsáveis conhecerem os professores e 
ouvirem sobre o currículo e o ano da 6ª série. 
 
Site e Semana-a-Olhar - Curioso o que está acontecendo na aula do seu filho?  Quer saber se algum dever de casa foi 
atribuído? Nossa Semana-em-um-Olhar lhe dará todas essas informações. É postado todas as segundas-feiras no nosso 
site da 6ª série. Os alunos foram apresentados a isso e têm-no marcado nos computadores da escola.  Nós os 
encorajamos a fazer o mesmo em seu dispositivo doméstico se eles tiverem um.   
 
O link para o site é https://sites.google.com/cclcs.info/grade6/home 
 
 



7ª Série 
 
Esta semana continuaremos a explorar como fazemos sentido da história através de artefatos, documentos, história oral 
e muito mais. Por favor, note que toda lição de casa é postada no Google Classroom e deve ser submetida através da 
Sala de Aula.  
 
8ª Série 
 
ELA - Os alunos estão apresentando seus slides de leitura de verão esta semana. Também estamos terminando nossas 
narrativas pessoais do Mapa da Mente (prevista para terça-feira) e começaremos a rever a linguagem figurativa para um 
quiz na sexta-feira.  
 
Nossa Primeira Viagem de Campo – Será na sexta-feira, 24 de setembro (com data de chuva a seguir) e um folheto de 
informações será lançado nos próximos dias. Vamos a um parque de aventura aérea em Berlim, MA. Sairemos do CCLCS 
às 8h45.m e retornaremos por volta das 17h.m,, dependentes de tráfego. Haverá uma saída 6 parar de ir para os dois 
lados. O folheto dará mais detalhes sobre o custo da viagem, o que vestir, o que embalar, etc. e terá um link para o 
boleto de permissão online e opção de pagamento online. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, envie um e-mail 
para a Sra. Novak  enovak@cclcs.info. 
 
Se você perdeu na semana passada... 
 

® Ausências: Notifique as ausências o mais rápido possível. Caso você saiba de uma ausência antecipada (mais de 
24 horas),envie um e-mail  attendance@cclcs.info. Se você precisar relatar uma ausência em menos de 24 
horas., envie um e-mail para ou ligue para a sede em 774-408-7994.  

 

® Horário escolar: Nosso dia letivo começa às 8h35.m., e todos os alunos devem estar sentados nas aulas do 
primeiro período às 8h40. O dia escolar termina às 14h57.m.  

 

® Carpools: Se você quiser se conectar com outra família para carona, podemos colocar as informações aqui neste 
e-mail Notes To Home ou olhar em nosso Facebook A Conexão CCLCS. 

 
Notas da Comunidade 
 
Programa de Jovens GRATUITOs na Provincetown Art Association and Museum -  PAAM Youth Education está 
recebendo novos alunos para o nosso programa gratuito de arte juvenil, Art Reach.  Agora em seu 12º ano, a Art Reach 
oferece um espaço criativo para jovens de 9 a 19 anos explorarem as artes, se envolverem uns com os outros e criarem 
suas próprias obras! A programação é realizada aos sábados, outubro a março, e é gratuita para todos os participantes, 
incluindo materiais, instrução e transporte! Interessado? Saiba mais em paam.org ou ligando para Tessa em 
508.487.1750. 
 
NMDStudios é um estúdio de dança fresco e novo com aulas para todas as idades ao lado nos belos estúdios 
Masjah! Aceitando alunos até 2 de outubro! Confira na  www.nmd-studio.com  mais informações! 


