
 
 

NOTAS PARA A SEMANA DA CASA DE 9 DE MARÇO DE 2020 
 

MCAS ESTÁ CHEGANDO! MCAS ESTÁ CHEGANDO! 
Aqui está o cronograma do MCAS para 2020. Este ano ela e Matemática (assim como a 8ª série Ciência e 
Tecnologia) se espalharam pelos meses de março, abril e maio. Por favor, revise as datas abaixo e planeje de 
acordo. Precisaremos de alunos aqui a tempo e bem descansados, com bons cafés da manhã saudáveis e 
saudáveis seus cintos. Obrigada! 
 

31 de Março -  16 de Abril  6º ELA 
12 de Maio - 13 de Maio  6ª Matemática 
14 de Abril - 15 de Abril  7º - ELA 
7 de Maio - 8 de Maio  7º Matemática 
7 a 8 de abril    8º ELA 
14 de Maio - 15 de Maio  8º Matemática 
18 de maio - 19 de maio  8º Ciência/Tecnologia 

 
Visita Odontológica - Nossa última visita odontológica polonesa é na quinta-feira, 12 de março da manhã. Se 
você tiver alguma dúvida, entre em contato com a enfermeira. 
 
Suprimentos necessários! Gostaríamos de apreciar os seguintes suprimentos: desinfetar lenços umedecidos 
(somente Clorox ou Lysol); Desinfetante para as mãos puro ou qualquer desinfetante para as mãos com pelo 
menos 62% de álcool (8 oz ou maior); toalhas de papel e tecidos Kleenex. Obrigada! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Clubes e Atividades 
 
Art SPARK começa nesta quarta-feira, 11 de março. Todos os alunos que apresentaram um formulário de 
inscrição são aceitos no Art Spark! Os alunos devem se apresentar ao Estúdio de Arte no final do dia. Art 
SPARK funcionará das 15h às 17h Os lanches serão fornecidos neste primeiro dia e os alunos se inscreverão 
para compartilhar um lanche nas próximas semanas. As famílias são solicitadas a buscar seus alunos 
prontamente às 17h. 

 

 
 
Música 
 
Strings! A programação desta semana: 

• Quarta-feira, 11 de março  às  7:30  da manhã. com  Mallory e Delia; e às 8:00 da manhã com Claire.   
• Sexta-feira, 13 de março  às  7:30 da manhã para conjunto para todos; primeiroperíodo seccional com 

Delia; e segundo períodoseccional com Claire.   
 

Esportes 
 
Obrigado! Devemos ao treinador McIsaac e ao treinador Berardi um grande obrigado por sua incansável 
devoção aos nossos programas de basquete masculino e feminino.  Sem a dedicação deles às nossas equipes, 
não poderíamos ter executado um programa neste inverno.  Obrigado, obrigado,  obrigado.   
 
Obrigado também aos pais que continuaram a se voluntariar para ajudar no transporte para práticas e jogos.  
Mais uma vez, não teríamos conseguido sem você. Obrigado!!!!! 
 
CCLCS Spring Sports Registration entrou no ar na semana passada. Estamos animados para adicionar Coed  
Lacrosse este ano.  Clique no link abaixo para se inscrever.  



Nota: 
1. Devemos ter treinadores de beisebol para colocar em campo um time de beisebol.  Por favor, envie um 

e-mail para kscichilone@cclcs.info para se voluntariar.  Isso pode ser um empreendimento 
compartilhado. 

2. Beisebol e softball estão abertos para a 7ª e 8ª séries neste momento. 
3. Hóquei em Campo e Lacrosse estão abertos para todas as séries. 
4. As meninas podem se inscrever no Field Hockey and Coed Lacrosse se quiserem. Precisaremos de pelo 

menos 20 crianças para participar do Coed Lacrosse para que seja uma atividade significativa. 
5. Todos os participantes do Coed Lacrosse devem ter proteção ocular e seu próprio bastão de lacrosse. 
6. Há apenas mais algumas vagas no Beisebol e Softball e ele VAI FECHAR quando estiver cheio. 

 
Clique neste link para se registrar: 
https://www.familyid.com/organizations/cape-cod-lighthouse-charter-school 
 
6º Ano 
 
Estudos Sociais - Nestas duas últimas semanas do Segundo Mandato, temos duas datas importantes para estar 
ciente de... 
Nesta sexta-feira, 13 de março - Middle America (México, América Central, Caribe) Mapa Quiz - Último da 
América Latina. Os alunos receberam uma folha de estudo na semana passada. Próxima quinta-feira, 19 de 
março - Mapas do projeto devem ser entregues.  Consulte o pacote para obter detalhes. 
 
7º Ano 
 
Estudos Sociais - O primeiro check-in do projeto foi hoje. O próximo check-in dos alunos é em uma semana. A 
gravação de quatroparágrafos deve estar completa até lá. Esta semana: filosofia grega! 
 
8º Ano 
 
SUPRIMENTOS DE ENGENHARIA PROCURADOS: À medida que começamos a trabalhar em nossa unidade de 
Engenharia do 8º Ano em Ciência, muitas vezes temos necessidade de uma variedade de materiais de 
construção e fabricação.  Se você tem papelão excedente, dowels, eletrônicos, sucata, fita, madeira, pregos, 
parafusos, porcas, parafusos, ferramentas, borracha, cola, argila ou gesso, a granel e em boas condições para 
uso prático, sinta-se livre para doá-lo para este projeto, até sexta-feira, 13 de março. Obrigada! 
 
ELA - Vamos terminar de ler To Kill a Mockingbird  esta semana. Os alunos devem estar atualizados com seus 
trabalhos de diário, há 5 periódicos no total! Na próxima semana estaremos escrevendo um ensaio de tese 
sobre o tema do livro que será lançado na sexta-feira, 20/03. Porque este é o último dia do termo POR FAVOR, 
encoraje seu aluno a manter o foco e verificar se eles estão ausentes. Estou disponível para ajuda extra antes 
da escola ou no clube de lição de casa na próxima semana para ajudar com as redações. 
 
Nauset High School Night - Dr. Christopher Ellsasser, diretor do Nauset Regional High School, está vindo ao 
CCLCS para se reunir com alunos do 8º ano durante o dia escolar em 11 de março. À noite, ele estará de volta 
ao CCLCS às 19h para se reunir com os pais e explicar o processo de transição e currículo. Salve a data! 
 
Conselheiros do Nauset HS Visitam na quarta-feira, 18 de março, das 13h às 14h45, para conhecer 
seusconselheiros do9º ano e discutir opções de seleção de cursos. Os orientadores usarão recomendações de 
professores do 8º ano para grandes acadêmicos. Os pais não comparecem a essas reuniões. Em caso de 
dúvidas dos pais, entre em contato com a Nauset HS pelo telefone (508) 255-1505. 



 
Calendário 
 
9 a 20 de março   8de março Alunos do Programa SOS 
9 a 13 de março   Semana do Espírito!   
12 de Março    Dental Polonês  
13 de março    Baile de Fling de Primavera, 19:00 às 21:00. 
16 de março   Reunião de diretoria, 18:00.  
20 de Março    Termina 2  
24 de março    Meio Dia, demissão às 11:45.  
26 de março    Visita de Dom Flemons  
31 de março e 1 de abril  6º  ELA MCAS 
7 e 8 de abril     8º ELA MCAS 
14 e 15 de abril    7º ELA MCAS 
7 de Maio - 8 de Maio  7º Math MCAS 
12 de Maio - 13 de Maio  6º Math MCAS 
14 de Maio - 15 de Maio  8º Math MCAS 
18 de maio - 19 de maio  8 º Science/Tech MCAS 
 
Notas da comunidade 
 
Junior Tech April Vacation Camp -  Codificadores iniciantes. Os alunos constroem habilidades em codificação, 
seqüenciamento, depuração, loops e condicionalidades enquanto se divertem construindo jogos de 
computador! Notas 4  –  6, de terça a quinta-feira 21 a 23 de abril de 2020 na Biblioteca de  Osterville Village,  
Taxa $179 Registre-se aqui - https://juniortech.org/beginner-coders-spring-2020/ 
 
Penikese Island Science + Nature Summer Girl  Camps Programas trazem estudantes selecionados e do sexo 
feminino para conhecer e explorar o mundo natural através da preservação de 75 acres da ilha. Em sete 
sessões cada uma com duração de 5 dias/4 noites, nossos programas de verão incentivam o espírito de 
descoberta! Mensalidades para sessão de 1 semana: $850 
 
Penikese Island School oferece um número limitado de bolsas parciais e integrais. As bolsas são concedidas 
exclusivamente com base na necessidade financeira. Se for o caso, sinta-se bem-vindo para perguntar sobre a 
disponibilidade de bolsas de estudo. Estão sendo aceitas inscrições para meninas em ascensão do 7º, 8º e 9º 
ano. https://www.penikese.org/summer-programs https://www.penikese.org/summer-programs. 
 
Habitat for Humanity Homes em Orleans e Harwich - As inscrições estão abertas para 1 casa de dois quartos a 
ser construída em 15 Quanset Road em Orleans e 6 casas de dois quartos e três quartos em Murray Lane (93-
97 Main Street) em Harwich. http://habitatcapecod.org/apply-for-home. 
  


