
 
 

Notas para casa na semana de 3 de fevereiro de 2020 
 
Seminário de Projeto Borboleta precisa de ajuda - Temos 9 painéis longos de compensado que serão 
montados na ala da 7ª série. Precisamos de alguém para nos aconselhar sobre a melhor maneira de montar os 
painéis e pré-perfurar alguns buracos neles. Adoraríamos que você dê uma olhada nesta sexta-feira à tarde 
durante o seminário ou sempre que estiver disponível. Envie um e-mail para a Sra. Garran em  
dgarran@cclcs.info se você é útil com uma broca e sabe como montar grandes objetos em uma parede! 
 
Almoços - Por favor, peça com antecedência online. https://www.ezschoolapps.com/ParentLogin.aspx 
 
Doações de Alimentos - O Fundo Anjo Maçônico tem doado generosamente alguns grampos alimentares (por 
exemplo, molho, macarrão, arroz, barras de granola, papel higiênico) para qualquer família CCLCS necessitada. 
Entre em contato com a Sra. Probolus se quiser receber esses itens mensalmente. O processo é totalmente 
discreto. 
 
Atenção CCLCS Bus Group - Ainda estamos perdendo alguns pagamentos para a tarifa de ônibus do seu filho. 
Por favor, envie o saldo o mais rápido possível. Aceitamos cheques feitos no  CCLCS Bus Group ou você pode ir 
online e pagar (https://www.cclighthouseschool.org/transportation). Precisamos de todas as contas pagas 
integralmente para manter o serviço de ônibus para o restante do ano. Obrigado por sua atenção rápida a 
este assunto. Por favor, não hesite em entrar em contato comigo caso tenha alguma 
dúvida(kscichilone@cclcs.info) 
 
Clubes e Atividades 
 
Sessão de Art Spark I terminou na semana passada, e art spark session II começará na quarta-feira, 11 de 
março. As aulas incluem Drawing and Painting Faces e Creative Cartoons. As inscrições para a Sessão II estarão 
disponíveis no escritório na próxima semana.  
 
Piratas do Elenco penzance - O treino de quarta-feira terminará às 16h30.  
 
Música 
 
Strings! Esta semana: quarta-feira, 2/5 com Delia e Mallory às 7:30 da manhã, e Jackson às 8 da manhã.  
Sexta-feira, 2/7  é Ensemble para todos às 7:30 da manhã. , seccional de primeiro período com Aria,  e 
seccional de segundo período com Delia. 
 
Programação do Basquete para esta semana: 
BASQUETE MASCULINO 
Segunda-feira, 3 de fevereiro  JOGO é CANCELADO 
Terça-feira, 4 de fevereiro   TREINO No Centro Comunitário de Harwich 15:30-5  p.m. 



Quarta-feira, 5 de fevereiro   OFF 
Quinta-feira, 6 de fevereiro   JOGO em Nauset 15:30.   
1 Driver adicional é necessário para os BOYS para o Jogo Nauset. 
 
BASQUETE FEMININO 
Segunda-feira, 3 de fevereiro  JOGO em Monomoy 17:15.   
Terça-feira, 4 de fevereiro   OFF 
Quarta-feira, 5 de fevereiro   TREINO No Chatham Elementary 17:30-7:00.   
Quinta-feira, 6 de fevereiro   JOGO em Nauset  17:00. 
 
6ª Série 
 
Todos os alunos precisam vir para a aula preparados para aprender com um lápis. Por favor, reabasteca os 
suprimentos do seu filho. 
 
7º Ano 
 
Estudos Sociais estão muito ocupados! Esta semana escreveremos um ensaio em classe sobre a repatriação da 
Pedra de Rosetta. Pergunte ao seu filho se a Inglaterra deve devolvê-lo ao Egito e por que ou não! A lição de 
casa dos alunos esta semana é trabalhar no guia do estudo que deve ser realizado na segunda-feira, 10 de 
fevereiro. Vamos revisar na aula naquele dia. Por favor, note que nenhum crédito é dado para guias de estudo 
tardio, uma vez que as respostas são postadas online após a revisão. O teste está em sala de aula na terça-
feira, 11 de fevereiro. 
 
Estamos ansiosos por nossa viagem ao Lugar Patriota na quarta-feira! Se você está saindo da escola, por favor, 
chegue até as 7:50 da manhã, pois partiremos às 8:00 da manhã afiada! Vamos pegar na Exit 6 às 8:15 da 
manhã. Por favor, note que não vamos parar na Saída 6 no caminho de casa e que os alunos irão para casa 
através de seu modo habitual de transporte à tarde. 
 
8ª Série 
 
Começaremos a ler "To Kill a Mockingbird"  esta semana. Se os alunos tiverem sua própria cópia, eles devem 
trazê-la para a escola todos os dias a partir de amanhã (terça-feira) para W e Y, e quarta-feira para X e Z. Esta é 
a unidade mais desafiadora do ano, por isso os alunos devem ter certeza de acompanhar a lição de casa 
noturna, que incluirá leitura e conclusão de inscrições de revistas no Google Classroom. 
 
Calendário 
 

• 05 defevereiro7º Ano Viagem de Campo para Lugar Patriota 
• 06 fevereiro Loteria 7 e 8 De esperar, 15:15 
• Reunião do Conselho de 10 de Fevereiro, 18h, Todos são convidados 
• Prazo de inscrição de 13 de fevereiro  para estudantes da sexta série 2020-2021 Selecionados na Loteria 
• Dia dos Namorados de 14 de fevereiro! 
• Férias de 17 de fevereiro a 21 de fevereiro 

 


