
 
 
  
  1 de junho de 2020  
 
  Queridas famílias do CCLCS 
 
Parabéns por chegar em junho!  
 
Na maioria dos anos, o maremoto de eventos socialmente ricos da primavera nos leva às margens do verão 
em um estado um pouco atordoado e exausto, imaginando o que aconteceu. Nossas cabeças e corações 
estão cheios de lembranças, realizações e amizades mais profundas. 
 
Em alguns dias deste ano, parece que estamos rastejando, ressecados, em direção a uma linha de chegada 
arbitrária em um deserto social, com muito pouco a esperar, sonhando com a flutuabilidade dos nutrientes 
"normais" da primavera.  
 
Em tempos como esses, é mais importante do que nunca contar com a comunidade do CCLCS para fornecer 
algumas coisas pelas quais esperar. O primeiro é literalmente uma caminhada até a água. Este ano, toda a 
comunidade do CCLCS, incluindo alunos da 7ª, 8ª série, funcionários e ex-alunos, está sendo convocada a se 
unir e arrecadar dinheiro e fotografar-se caminhando para melhorar a vida daqueles no Sudão do Sul que 
realmente precisam caminhar em direção à água para sobreviver todo dia.  
 
Os alunos da oitava série, que mais se sacrificaram nesta primavera, têm dois grandes eventos pelos quais 
ansiar. O primeiro é um desfile drive-by organizado na escola para o final de junho, por volta da data original 
da formatura, onde você pode ver seus professores, receber presentes especiais e comemorar suas grandes 
realizações no CCLCS. Procure detalhes sobre este evento que será lançado na próxima semana. 
 
Outro evento que os alunos da 8ª série podem esperar é uma presencial cerimônia de formatura. Isso está 
sendo planejado para ocorrer nos campos da escola no final de julho, quando tais reuniões serão permitidas 
pelas diretrizes COVID do governador. Mal podemos esperar para homenagear nossos alunos que irão para o 
ensino médio! 
 
Por fim, todos esperamos o final do ano letivo formal, previsto para 17 de junho. Sua conquista de passar por 
este terceiro trimestre a partir de suas varandas particulares espalhadas pelo Condado de Barnstable é uma 
façanha incrível que ninguém jamais pode tirar de você. Verifique seu status nas Notas de Júpiter e deixe-nos 
ajudá-lo a passar pela linha de chegada deste ano para receber o crédito que você merece! 
 
Paul Niles 
 



 
 
Links para tarefas semanais (visão geral)  
Sexta série / Sétima série / oitava série 
 
Links dapara horários de zoom Por série da  
sexta série / sétima série / oitava série 
 

 
 
Pesquisa de avaliação de diretores - O número de participantes da avaliação anual do diretor é muito baixo, 
por isso estamos estendendo o prazo até sexta-feira, 5 de junho. A pesquisa leva apenas alguns minutos para 
ser concluída. Pedimos que você reserve um tempo para preencher a pesquisa, para que sua voz seja ouvida 
pelo Conselho de Administração. 
 
O LINK da pesquisa está aqui: https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8   
 
Preencha a pesquisa até sexta-feira, 5 de junho às 16:00. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com 
Sallie Probolus em sprobolus@cclcs.info. Sua participação neste processo é muito valorizada e apreciada. 
Obrigado. 

 
 
CLASSE 8 PROJETO DE BIOLOGIA DO CORPO DA- O componente Matemática será o foco do trabalho 
desta semana para o Projeto de Biologia do Corpo. Os alunos precisam compartilhar seus conjuntos de dados 
do Projeto Biologia Corporal com o Sr. Novak no Google Classroom, pois trabalharemos na representação 
gráfica e análise dos dados esta semana. Teremos zooms sobre como interpretar seus dados, como trabalhar 
com fórmulas em planilhas e noções básicas sobre planilhas. 

 
 

TENTASTE? CLASSE PRIVADA PARA YOGA DO CCLCS 
Molly Pelletier, uma instrutora de yoga local, criou uma aula particular de Yoga Core 
para o CCLCS! A aula é uma fusão de ioga e pilates em todos os níveis, com foco na 
melhoria da forma física e na construção de força no núcleo e nos quadris, a fim de 
evitar lesões. Não é necessário experiência! Molly também dá aulas gratuitas de 
ioga em seu Instagram (@ zucchini.who), bem como em seu canal no YouTube. 
Aqui está o link para ioga do CCLCS:práticos de https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM 

 

Jr. Tech está oferecendo programas verão de STEM!  
Existem algumas ótimas atividades disponíveis para eles neste verão! Eles esperam oferecer todos 
os programas pessoalmente, conforme planejado (exceto o Let's Invent, que foi adiado até o outono). 
No entanto, os instrutores estão preparados para oferecer todo o conteúdo remotamente via Zoom, se 
necessário. Veja o folheto abaixo. 

 

https://docs.google.com/document/d/1-B0VqEWBHVpx-4eWwONMxMDXQYmKOecnTDI187fd9YA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FVEXyd_TsKa2fVqdR_kh-asVKfOgMSJlF6w-3_dOy-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/183UPOmDD5koNDz1n3psL3UcRRoq49dB7xb5mH7GvC4E/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
https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8
mailto:sprobolus@cclcs.info
https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM


 

Aniversário  Gritar  Outs!   
Acredite ou não, não há aniversários nesta semana! No entanto, existem outras razões para 
comemorar esta semana!  
 
Segunda-feira, 1 de junho: National Say Something Nice Dia E Vá com os pés descalços dia! 
Terça-feira, 2 de junho:nacional “Rocky Road Day” - Vá tomar um sorvete!  
Quarta-feira, 3 de junho:Nacional da DiaCorrida - comece a se exercitar! 
Quinta-feira, 4 de junho:Nacional do DiaQueijo - Precisamos dizer mais? 
Sexta-feira, 5 de junho:Nacional da DiaRosquinha! Talvez você possa fazer o seu próprio! 
 

 
 

Meme da Semana:  
 

 



Register online, using PayPal or 
credit card, via www.juniortech.org
Call 774-994-2097 for space 
availability if paying by check.

Jr.Tech’s mission is to engage 4th–12th grade 
students in Science, Technology, Engineering, 
and Math (STEM) education. We broaden 
students’ awareness of career paths in STEM, 
increase skills, and encourage a lifelong 
interest. Jr.Tech is a 501(c)(3) non-profit 
corporation.

Policies: Classes may be cancelled due to low 
enrollment. Workshop enrollment is non-refundable 
unless a four week electronic notice is provided 
before the date of the workshop. A $40 processing 
fee is applied to cancellations. Jr.Tech is not liable for 
accidents or issue refunds due to weather, health or 
pandemic breakouts, acts of GOD or facility closures. 
A code of conduct and waiver must be completed at 
registration. Jr.Tech does not discriminate on the basis 
of race, color, sex, disability, religion, national origin, 
self-identification, or sexual orientation.

Thank you to our 2020 
Summer Program sponsors

Become a Game Developer — Level 1
If you love to play computer games but wonder how they’re made, then this 
program is for you. Learn the basics of digital game design and programming 

using GameMaker. You will program, create, and build your own multilevel games. Pack a 
peanut-free snack, drink, and lunch.

July 6 – 10, 2020
Monday – Friday   
9:00 am – 3:30 pm

Become a Game Developer — Level 1 (second offering)
Enrollment will open for this additional offering once the first week is full. 
Pack a peanut-free snack, drink, and lunch. Dates: July 13 – 17, 2020

Game Developer — Level 2
Did you know there is a fast-growing demand for computer programmers and 
game designers? Enhance your skills from level 1 in Sprite animation, turn-based 

RPG battle development, overall programming, and coding skills. Take your interactive game 
design skills to a whole new level! Pack a peanut-free snack, drink, and lunch.

July 20 – 24, 2020
Monday – Friday
9:00 am – 3:30 pm

Let’s Invent!
Learn how to make things conductive. Turn everyday materials into 
musical circuits and keyboards or bongos. Animate artwork by integrat-
ing Scratch coding and MakeyMakey invention kits. Build a computer 
controller out of carrots, bananas, play dough, and circuits. Pack a 

peanut-free  snack, drink, and lunch.

August 3 – 5, 2020
Monday – Wednesday
9:00 am – 3:30 pm

How High Can You Build?
Using many different materials, you will build towers of all sizes and 
shapes! Projects include cup stacking, toothpick and spaghetti towers, 
tennis ball towers, and sky-high newspaper towers. Pack a peanut-free 
snack, drink, and lunch.

August 6, 2020
Thursday
9:00 am – 3:30 pm

Beginner Coders
Start early building skills in coding, sequencing, debugging, loops, and 
conditionals while having fun building games and completing challenges. 
Learn to think like a computer plus develop soft skills in problem solving, 
creativity, persistence, communication, and

teamwork. Pack a peanut-free snack, drink, and lunch.

Wednesday – Friday, August 12 – 14, 2020
Time: 9:00 am – 3:00 pm
Grades: Entering 4 – 6
Fee: $179
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 5 – 7
Fee: $375
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 5 – 7
Fee: $375
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 5 – 7
Fee: $235
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 4 – 6
Fee: $75
Location: Osterville Village Library

Thank you to our facility partner

https://juniortech.org
https://juniortech.org/game-developer-level-1/
https://juniortech.org/game-developer-level-1-second-offering/
https://juniortech.org/game-developer-level-2/
https://juniortech.org/lets-invent/
https://juniortech.org/how-high-can-you-build/
https://juniortech.org/beginner-coders-summer-2020/
http://www.ostervillevillagelibrary.org
https://juniortech.org/stem-programs/current-offerings/
https://juniortech.org/game-developer-level-1/
https://juniortech.org/game-developer-level-2/
https://juniortech.org/lets-invent/
https://juniortech.org/how-high-can-you-build/
https://juniortech.org/how-high-can-you-build/
https://juniortech.org
https://www.facebook.com/JrTech-244114257913/
https://twitter.com/JR_TECH
https://www.instagram.com/jrtechgirlsstemsummit/
http://www.nationalgridfoundation.com
https://capecodfoundation.org
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