
 
 
 
11 de maio de 2020  
 
Queridas famílias do CCLCS, 
 
É realmente bom estarmos no meio da "temporada de apreciação". Nas últimas semanas, tivemos a 
oportunidade de expressar nossa admiração especial por professores, enfermeiras, assistentes administrativos 
e, ontem, pelas próprias mães que nos nutrem através das provações e tribulações da vida. Quando muitas 
das guarnições são repentinamente arrancadas de nossas vidas, somos deixados a olhar diretamente para o 
essencial que muitas vezes tomamos por garantido. Esses rituais de apreciação da primavera são sobre 
celebrar relacionamentos e entender a dedicação e sacrifício necessários para fazer coisas difíceis, como 
ensinar, nutrir saúde e cuidar dos pais. É realmente importante valorizar essas conexões neste momento 
específico do tempo. Embora possamos ser temporariamente privados de muitas das interações e sensações 
que tomamos como garantidas como estímulos que nos impulsionam através das rotinas da vida cotidiana, 
ninguém pode tirar os componentes essenciais que estão no cerne do nosso bem-estar. Nosso relacionamento 
com nossa família, nossa comunidade escolar e os prestadores de cuidados de nossa vida durará mais que 
esse período de distanciamento físico e, em muitos casos, só ficará mais forte se aprendermos a apreciar sua 
profundidade e importância em nossas vidas. Enquanto me sento na minha mesa silenciosa na escola, 
sentindo falta do tumulto alegre que caracteriza o que costumava ser um dia comum no CCLCS, fico mais forte 
ao apreciar as conexões que tivemos, as conexões que ainda temos e das conexões ainda por vir. Entre em 
contato conosco para saber como podemos ajudar sua família, enquanto continuamos a avançar nesta versão 
modificada e temporária da vida, porque é importante permanecermos juntos. 
 
Paul Niles 
 
 

 
 
Links para tarefas semanais (visão geral) -  
sexta série / sétima série / oitava série 
 
Links dapara tarefas semanais por dia (visão alternativa) -  
Sexta série / Sétima série / Oitava série  
 
Links para horários de zoom por série -  
Sexta série / Sétima série / Oitava série 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1DztCr5uA-Ae_3-t9fgZuL72mNfjdo4I6W6DPlpro7Gs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tsIi5QjgWux_IDcOvrlf8H78O-Oid5Xlx5O4sNiYQgw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kZOzL2Tsa3L9Xr217Kl7-QSX54KZgvoxUMNR7FeO8Ow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hWZ5uxZ__i_9hvgFLZxO6EOh4FlqSbiyhd5CHV7SI0Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-RulPh0djIPd-cYFAqK3JfCqaGlLMVGv83RSWV2GUfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AFCBNqlkX_1EYjYK9orDyzQYdQeRmMgL_94yrDlboLY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_EQF1n9e7-1KaXTCN-RgBozCOGY5Y60rjN3G3DfsHfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z2ruK2473Y5oDkbLVewph7QV2nfQ649oegfkLuL1tYk/edit?usp=sharing


 
 
 
Um enorme obrigado Sra. Dugas pelo vídeo INCRÍVEL! Você trouxe lágrimas aos nossos 
olhos - sentimos tanto a sua falta! :) https://spark.adobe.com/video/c2NAthYv7BRi2 
 

 
Recolha de material escolar -  Todas as famílias que precisam de material escolar adicional são livres para 
entrar em contato com a escola e agendar uma coleta. Entre em contato com Catherine O'Leary em 
coleary@cclcs.info para organizar a obtenção de materiais. 
 
ANUÁRIO! Agora, estamos recebendo pedidos de anúncios e livros para a edição 2020 do nosso anuário 
escolar, que chegará em junho. Se você estiver interessado em comprar um livro, preencha o formulário de 
pedido abaixo e envie-o de volta para mim, com pagamento, até sexta-feira, 29 de maio de 2020. Além disso, 
você pode pagar via PayPal.  
https://bit.ly/2WL03mD  
 
Ainda à procura de mais selfies para o anuário !! Envie para yearbook@cclcs.info.  
 
Serviços Locais de Alimentação - https://bit.ly/39swSJt  
 
Recursos durante esse período - Criamos uma página da Web com recursos para pais e alunos. Nessa 
página estão cartas do Sr. Niles, serviços de alimentação, documentos de atribuição de notas, informações 
sobre tecnologia, serviços de aconselhamento e professores de apoio acadêmico. Nós atualizamos todas as 
semanas. https://www.cclighthouseschool.org/distance-learning 
 
 
Recursos de saúde mental - cuide uns dos outros 

 
 
 
e atribuições ausentes Notificações para os pais notas- Júpiter tem 
uma configuração de notificação para os pais, que enviará um e-mail 
quando as notas de um aluno ficarem abaixo de um número específico 
limite e / ou atribuições ausentes. Depois de fazer login, clique em 
Configurações e escolha suas notificações. 
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A fotografia de vida selvagem / paisagem não exige paredes, então o Sr. Crowell gostaria de oferecer uma 
versão on-line do seminário para aqueles que estão interessados. Embora as câmeras sofisticadas sejam 
úteis, elas certamente não são necessárias. Um telefone com uma câmera é suficiente para quem tem olhos 
atentos e interesse. Os requisitos são uma aula de vídeo em grupo por semana, um tipo de câmera, uma 
vontade de compartilhar suas fotos e um desejo de sair e gravar o que você vê. Quando temos pessoas 
suficientes, o seminário é executado. Se você estiver interessado, preencha o seguinte formulário: Formulário 
de Seminário sobre Foto de Vida Selvagem / Paisagem  
 
ART SPARK O Google Sala de aula está pronto para funcionar! Por favor, desfrute de amizades divertidas e 
criativas juntando-se aos seus colegas Art Sparkers junto com a Sra. Greenwood e a Srta. Nowack. Nossos 
planos são nos divertir com o FlipGrid, compartilhar criatividade e inspiração! Todos os alunos que estiveram 
no Art Spark ou desejam participar do Art Spark são bem-vindos! Aqui está o código da sala de aula do 
Google: 5xfvcd6 
 

Aniversário de  Gritar  Outs ! 

Alunos:  
Tommy Girardin !! - 11 de maio, 
Callie Kenney !! - 12 de maio, 
Andrew Caleshu !! - 16 de maio 
Riley Smith !! - 17 de maio 
 
Funcionários:  
Sra. Berner !! - 15 de maio - 

 
Meme da semana - Esperamos que as mães (de todos os tipos) 
tenham um maravilhoso dia das mães!  

 

https://forms.gle/eEisYHhD1jyXWYCc6
https://forms.gle/eEisYHhD1jyXWYCc6


      It’s CCLCS Yearbook Ad Time!

May 4, 2020 

Dear Parents, 
We are now taking ad and book orders for the 2020nedition of our school yearbook, which will arrive in 
June. If you are interested in purchasing a book, please complete this order form and send it back to me, 
with payment, by Friday, May 29, 2020.  

Thank you, Mindy Lamothe 
mlamothe@cclcs.info  

1.) Pay with a credit card: Click on this link to PayPal 

2.) Pay with a check: Use this yearbook order form 

Description Price Amount Total 

2020 CCLCS Yearbook $20.00 

TOTAL 

Your Information 
Please use one form for multiple siblings. 

Student’s Name: _______________________________________________ Homeroom: _________________________ 

Student’s Name: _______________________________________________ Homeroom: _________________________ 

Parent’s Name: ____________________________________________________________________________________ 

Parent Phone Number: ________________________ Email: _______________________________________________ 

Send your form and check to: 

Cape Cod Lighthouse Charter School 
c/o Mindy Lamothe 
195 Route 137 
East Harwich, MA 02645 

https://bit.ly/2WL03mD
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