
 
 

NOTAS PARA A SEMANA DE CASA DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 
 
 
Guardiões Por favor, leia!  Como você provavelmente notou, estamos passando MUITO tempo fora em um esforço para 
manter nossa comunidade segura. Por favor, lembre seu aluno de verificar o tempo todas as manhãs e se vestir de 
acordo. Vamos sair, não importa o que pareça lá fora! Além disso, nossas portas e janelas são muitas vezes abertas, 
criando uma temperatura mais fria dentro. Os alunos devem ter certeza de colocar em camadas e usar roupas quentes. 
Obrigado!  
 
Pesquisa dos Pais -  Obrigado a todos que completaram nossa pesquisa de pais. Seu feedback é extremamente 
importante para nós! Para aqueles de vocês que ainda não tinham a chance de completá-lo, visite este link e deixe-nos 
saber seus pensamentos. Obrigado!  https://forms.gle/VnGzMUc2xcyS8Zrq6 
 
Ausentes ealunos da Tardy S: Entre em contato com a escola às 9h30 se seu filho estiver ausente do virtual/remoto ou 
na escola. Por favor, deixe-nos saber o motivo da ausência. Se for doença, por favor, avise a escola os sintomas gerais. 
Você pode enviar um e-mail para a escola em  info@ccclcs.info ou enviar um e-mail para a enfermeira da escola Kate 
Smith diretamente no  ksmith@cclcs.info. Você também pode ligar para a escola no 774-408-7994. Obrigado por sua 
cooperação com este assunto importante. 
 
Se você criança é TARDY (depois das 8:40 da manhã) por favor deixe-o na PORTA DA FRENTE para que eles possam 
entrar na mesa do lado de fora. É muito importante que saibamos quem está no prédio o tempo todo. Por favor, não os 
deixe nas portas laterais em que eles geralmente podem entrar no início do dia. Obrigado! 
 
Para estudantes virtuais: Enviaremos 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 em sua caixa de correio no final da semana. Obrigada! 
 
Atenção todos os Pais de Carpool: Por favor, prestem atenção ao membro da equipe que dirige o tráfego e, por favor, 
puxe para a frente. Os carros ocasionalmente voltam para a rua e precisamos manter o tráfego fluindo, então, por favor, 
olhe para a frente e puxe para a frente se você for direcionado - mesmo que isso signifique que seu filho pode ter que 
andar mais do que o habitual. Obrigado por sua cooperação! 
 
Além disso, um lembrete gentil de que os alunos precisam ficar dentro de seus veículos até as 8:30 da manhã. Eles não 
podem ser deixados antes do tempo. Obrigada! 
 
Pais e alunos!  Por favor, note que o Aviso Zooms começará às 9h às quartas-feiras e terminará às 9h30. Por favor, 
certifique-se de planejar de acordo. Obrigada! 
 
 

 
 
 



INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO!  Isso é muito importante, então leia atentamente!! 
 
Amanhã, às 10h45, os alunos terão uma chamada de zoom com seus conselheiros para analisar o processo de inscrição 
do seminário. Eles serão fornecidos com três recursos: 

1) Um conjunto de slides com um breve "anúncio" para cada seminário. 
2) Um menu mais longo com descrições de cada seminário. Tanto os alunos quanto seus guardiões devem ler 
isso com atenção!! 
3) Um formulário para se inscrever em cinco opções potenciais de seminário.  

 
Também enviaremos esses recursos para as famílias e os postaremos no grupo-mãe "CONEXÃO CCLCS" no Facebook. Os 
seminários deste ano serão realizados virtualmente nas manhãs de quarta-feira das 10h45 às 11h45. Eles são uma classe 
classificada. Cada aluno será matriculado em um seminário por período.  
 
Ao fazer escolhas, pedimos que os alunos listem cinco seminários em que se interessariam. Infelizmente, nem todos 
podem ter sua primeira escolha, e os interruptores são altamente desencorajados, a menos que por uma razão muito 
legítima. (i.e.:Meu aluno quebrou a perna e estava em um seminário de exercícios)  
 
POR FAVOR, CERTIFIQUE-SE DE QUE VOCÊ ESTÁ BEM COM OS SEMINÁRIOS QUE SEU ALUNO SE INSCREVEU, E AJUDE A 
GARANTIR QUE ELES SE INSCREVERAM ATÉ QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO. Faremos grupos esta semana para que 
possamos anunciá-los na próxima segunda-feira antes dos seminários que começam na quarta-feira, 21 de outubro. 
 
Perguntas? Preocupações? Comentários? Sinta-se livre para falar com Hannah Kast em HKast@cclcs.info 
 
Filtrando nossa Internet  -  Nosso acesso à Internet é um conteúdo filtrado com o GoGuardian quando os alunos usam 
sua conta do Google. GoGuardian monitora a atividade estudantil e envia e-mails para a Sra. Lamothe, Sr. Niles e Sra. 
O'Leary se uma atividade for sinalizada.  Por favor, fale com seu aluno e explique que o Sr. Niles, a Sra. O'Leary e a Sra. 
Lamothe podem ver  tudo.. Este ano, quando um aluno viola uma regra, estamos enviando  um e-mail para os 
pais/responsáveis.. 
 
A maior violação foi  a Seção IV Uso Indevido, Seção C na Política/Código de Conduta do Usuário Responsável: 
 

C. Comportamento usando um navegador: 
i. Pesquisar deliberadamente na Internet materiais/imagens inadequadas ou 

distraidoras, como fundos, vídeos, fotos, sites, etc. materiais/imagens 
"inapropriados" incluem aqueles que são considerados obscenos, difamatórios, 
caluniosos, ameaçadores, abusivos, odiosos, violentos ou qualquer coisa que a 
administração da escola considere inapropriado. 

ii. Baixar ou usar deliberadamente um navegador que não seja o Google Chrome. 
iii. Os estudantes que pesquisam, baixam ou acessam sites para obter 

informações/direções para contornar as configurações do filtro de conteúdo 
(GoGuardian) enfrentarão ações disciplinares. 

iv. Acessando sites da Internet que não são relevantes para a atividade em sala de aula. 
v. Baixando e jogando  

vi. Estar fora da tarefa de qualquer maneira por causa do uso do laptop. 
vii. Usando sites ou aplicativos considerados como mídias sociais, como Facebook, 

Instagram, Snapchat, Twitter, etc. 
viii. Assistindo vídeos do YouTube ou qualquer outro vídeo não atribuído por um 

professor. 
ix. Usando o dispositivo para trapacear em tarefas, testes ou testes. 
x.  Qualquer outro comportamento que cause uma distração ou incidente do uso de 

um dispositivo escolar. 

 



6ª Série 
 
A Sala de Aula da Natureza Program é  Coming  para o sexto ano nesta quinta-feira (Grupos ABC) e sexta-feira (Grupos 
DEFV). Estaremos lá fora o dia todo, então venhamos vestidos apropriadamente. Usar camadas é fundamental. Além 
disso, não deixe de trazer uma garrafa de água. 
 
O Zoom open house da sexta série é Tomorrow,  quarta-feira, 14 de outubro, às 18h. Um e-mail será enviado para casa 
com o link Zoom. A apresentação também será postada no site da sexta série do CCLCS se você não puder comparecer.  
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais - Esta semana começaremos a olhar para o que é necessário para uma civilização se sustentar, ao 
mesmo tempo em que mergulha na Idade da Pedra. Por favor, note que os alunos começarão a ter mais lição de casa 
esta semana; tudo está disponível (incluindo datas de vencimento) em Sala de Aula.  
 
Curioso sobre a Idade da Pedra? Aqui está um vídeo rápido de 3 minutos sobre as ferramentas que eles usaram! 
https://www.youtube.com/watch?v=YkcZrnFDXUc 
 
8ª Série 
 
Alguns lembretes da 8ª série ela: 
 
1) A cada semana, os alunos devem completar duas atividades no Quill.org. Estes serão atribuídos a cada domingo, e as 
notas serão inscritas no sábado seguinte. Para o crédito total, os alunos devem obter uma pontuação "verde". Para 
alguns, isso significará refazer a atividade algumas vezes. Desafio é bom, e a prática torna perfeito! 
 
2) Estamos avançando em nossa unidade sobre linguagem figurativa. Todos os alunos devem ler a página 139 no livro 
até quinta-feira AM. É aqui que começa a Parte 2. Seguiremos em frente, tanto no bloco acadêmico quanto nas aulas da 
ELA, na quinta-feira. Para alguns estudantes, isso significará passar algum tempo na leitura de quarta-feira. 
Começaremos a ler testes regulares no final desta semana. 


