
 
NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Procurando substitutos - Você está procurando uma maneira gratificante de passar um pouco do seu tempo livre em uma 
atmosfera excitante e dinâmica? Você pode estar interessado em ser professor substituto no CCLCS. Em caso de contratação, 
entre em contato com Sallie  sprobolus@cclcs.info. 
 
Novos Itens do Café da Manhã - Temos novos itens de café da manhã e alguns novos itens grab & go disponíveis. Além disso, 
a programação do almoço está aberta até abril. Você pediu para o seu aluno? Por favor, vá online e peça. Café da manhã e 
almoços precisam ser pedidos com antecedência através do programa online. Agora você pode fazer ordens permanentes até 
30 de abril. Se você tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se livre para entrar em contato com o escritório. 
 
Alguns lembretes: 

* Por favor, vista-se calorosamente todos os dias com um casaco de inverno, chapéu e luvas. Nossasjanelas  estão 
abertas para ventilação e continuamos a ter quebras de máscara ao ar livre. 

* Por favor, mande seu filho para a escola com uma máscara extra. Depois da aula de ginástica ao ar livre e do recesso, 
muitas vezes exigem uma máscara seca limpa para o resto do dia. 

* Garrafas de água reutilizáveis são imperdíveis para todos os alunos. Por favor, rotule-os claramente com o nome do 
seu filho. 

* Por favor, rotule claramente todos os artigos de roupas, material escolar, lancheiras e quaisquer outros itens pessoais 
com o sobrenome completo do seu filho. 

 
Arte 

 
Parabéns aos alunos do 8º ano Addie Kelsey e  Athena Spyrou,  e à aluna do 7º ano Aria O'Neil, cujo rt foi selecionado para 
representar oCCLCS na exposição anual de arte estudantil K-12: ATRAVÉS DA EXPOSIÇÃO YOUNG EYES NO MUSEU DE ARTE 
CAPE COD em Dennis. Datas da exposição  até  11 de fevereiro - 18 de abril. Uma recepção especial do ZOOM: acontecerá 
quarta-feira, 24 de fevereiro, às 17h30.m.  – 19h. m. , (Virtual só não pessoalmente). Link será publicado em:  
www.ccmoa.org/tye. A professora de arte Deborah Greenwood também está expondo com os alunos. 
 
Seminário 
 
Esta semana é a última semana para o nosso seminário "Inverno 1".  Na próxima semana, os alunos farão compras para um 
novo seminário de inverno que vai até as férias de abril! 
 
6ª Série 
 
Matemática - Dormitórios Projetos de Design de Dormitórios são para esta quinta-feira 2/25 e sexta-feira 2/26! Os alunos têm 
os materiais em seu fichário e as direções estão no Google Classroom. Perguntas? Venha para o horário de aula de 
matemática na quarta-feira, 24/02 de 1-2  p.m. , ou tutorial de matemática com a Sra. Haven e os alunos da Sociedade 
Nacional de Honra quarta-feira, também 24/02, das 6-7  p.m. Estamos ansiosos para ver esses dormitórios dos sonhos! 
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais - As notas do Conselho de Escolha foram postadas; foram ótimas! Eu adorava esquetes, livros e jornais em 
particular. Esta semana, os alunos receberão o projeto do vaso grego, que deve ser entregue segunda-feira 3/8 para o ABC e 
terça-feira 3/9 para o DEFV. Eles precisarão de um vaso de terra cotta, vaso plástico ou vaso para decorar. As únicas cores 
permitidas são vermelho e preto (assim como os gregos!). Se você não pode obter um pote, por favor, deixe a Sra. Garran 
saber; temos alguns extras aqui na escola.  



8ª Série 
 
ELA - Vamos embrulhar nosso olhar para O Senhor das Moscas na próxima semana. Esta semana, os alunos trabalharão em 
uma tarefa de "graphic novel" em casa durante seus blocos acadêmicos. Esta é uma tarefa totalmente em casa que está 
prevista para segunda-feira 3/1 para a ABC e terça-feira 3/2 para defv. Até o final desta semana, os alunos escolherão uma 
declaração de tese e começarão a trabalhar em uma redação que está prevista para sexta-feira, 3/5. Em seguida, para  Matar 
um Mockingbird! 
 
Nauset High School Pré-Matrícula Carta para Estudantes De 9º Alunos - Nauset High School encaminhou a carta anexa com 
informações sobre como participar de Sessões de Informação. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato 
com o Nauset High School pelo telefone 508-255-1505. 
 
Notas da comunidade: 
 

A Despensa familiar de Cape Cod realizará uma coleta de alimentos Grab and Go no Colégio 
Monomoy no domingo, 21 de março, a partir das 10:00.m.   - 12:00.m  .  Todos são bem-vindos, não 
é necessário registro.  Os destinatários receberão um grande saco cheio de alimentos não 
pericompáveis adequados para café da manhã, almoço e jantar e um saco de 5 lb de maçãs. Cada 
saco também conterá informações sobre a Despensa Familiar de Cape Cod para famílias/indivíduos 
que possam estar lutando para colocar comida na mesa. Monomoy High School está localizada na 
75 Oak Street em Harwich. Este será um evento de drive through na parte traseira do ensino médio 
e gerenciado com distanciamento social para garantir a segurança dos voluntários e famílias. FAÇA 
CHUVA OU FAÇA SOL 

 
Para mais informações ligue para a Family Pantry of Cape Cod em 508-432-6519 ou envie um e-mail para 
admin@thefamilypantry.com  Consulte https://www.thefamilypantry.com/  para obter mais informações sobre a Despensa 
familiar e os serviços que eles prestam.   
 
A Biblioteca Pública de Centerville está em parceria com o Projeto Cartões Postais do Cabo Pandemia. Em colaboração com 
os William Brewster Nickerson Cape Cod History Archives, gostaríamos de compartilhar essa oportunidade com sua escola e 
educadores.  Estamos procurando submissões de todos da comunidade, mas de crianças e jovens adultos em particular. As 
submissões podem incluir: ensaios, histórias, poemas, fotografias e arte que captura a experiência de cada aluno de como a 
pandemia afetou suas vidas. Há planos para publicar uma antologia, e as submissões serão armazenadas nos arquivos para as 
gerações futuras. 
 
Consulte a Ficha técnica anexada e o Flyer com links digitais para seu uso.  Se você tiver alguma dúvida, estamos mais do que 
felizes em ajudar! 
 
 

 

TO:  KIDS & TEENS OF CAPE COD 
 

Share how the Covid-19 pandemic has impacted 
your life and become part of Cape Cod history! 
 

The Cape Pandemic Postcards Project is collaborating with the Wil-
liam Brewster Nickerson Cape Cod History Archives to document 
this moment in time for future generations. Imagine if we could 
read stories and see art created by kids and teens who lived through 
the Spanish Flu 100 years ago!!  All ages (adults, too) are welcome 
to submit work throughout the duration of the pandemic.  You can 
browse the collection at www.nickersonarchives.org 
 

Use your Google account to upload your work via this link: 
https://bit.ly/3jtJW7v 
 

For more information, email capepandemicpostcards@gmail.com 
 

 

POSTCARDS 
FROM:  YOUR EYES 
 

Share your pandemic perspective any way 
you wish in art or words.  Start with your 
own idea or use these prompts to inspire a 
story, poem or art about: 
 
• What school is like right now 
• How your social life is different 
• Family dynamics during quarantine 
• What you miss 
• How you see the world changing now and 

in the future 
• The many emotions of pandemic life 
 
Are you a photographer?  Submit a photo 
you’ve taken that captures growing up in a 
pandemic! 

Centerville Public Library   & 

Call For Submissions 
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February 2021  
 

Dear Parents and Guardians of Eighth Graders, 
 
Education is an opportunity to strive for our aspirational goals by pursuing our interests, exercising our talents, and engaging in new                     
experiences. Registering for courses challenges students to examine who they are becoming. Choosing courses raises important                
questions: What do you find interesting? What are your talents? How can you expand your experiences? Education opens new                   
doors, draws light to hidden talents, and reveals a person’s vocation. We believe a transcript becomes a map for developing                    
confidence and self-awareness when students invest personally in the course process.  
 
Our students thrive because of our broad educational program: dynamic and challenging courses in each subject, unique and broad                   
arts offerings, unique electives within each department, eclectic clubs, competitive athletics, community service opportunities, and a                
variety of cultural travel experiences. Our graduates start their own businesses as entrepreneurs, produce cutting edge designs as                  
engineers, break new ground as musicians, shape policy as politicians, conduct research and provide care as doctors, argue the law                    
as lawyers, and change lives as teachers. Each graduate’s journey begins with selecting courses for ninth grade. Over the coming                    
months your child will experience our four-step course selection process. 
 
Step One: Attend Information Sessions 

I will be meeting virtually with the eighth grade classes from the Nauset Middle School,  Wednesday, February 24th, and the Charter                     
School on  Wednesday, March 3rd  to discuss our Program of Studies, the pre-registration process, and to answer any questions the                    
students might have. I will meet virtually with parents at the Nauset Middle School on  February 24th  at 6:00pm and the Charter                      
School on  March 3rd at  7:00 PM . Students and parents will be provided with links to all virtual meetings. You can learn more about                        
our school and access our website at:  www.nausetschools.org/HS  . 
 
Step Two: Research, Reflect and Choose: 

Having been provided with the necessary resources (Program of Studies, Teacher Recommendations, and Graduation Requirements)               
students are able to research the possibilities and reflect on what they find interesting, the areas of school where they excel, and                      
consider new areas of interest. Having identified interests, talents, and curiosities, students can select courses that are right for                   
them. 
 
Step Three: Meet with Guidance Counselors 

Nauset High School Guidance Counselors will meet virtually with students at both the Middle School and the Charter School to select                     
course requests and ensure that each student will select courses that will meet graduation requirements. Counselors will receive                  
course level recommendations from the current teachers of each student. This information will serve as the main criteria in                   
determining course level selections.  
 
Step Four: Review Schedule and Visit School 
Once you have received your schedule, we ask that you review it carefully and contact your guidance counselor directly if you have 
any questions. Depending on the state of health and safety guidelines in June you will either have the opportunity to visit the school 
and meet your teachers virtually or in person. Our hope is to see you in person. 
 
Sincerely, 

 
Dr. Christopher W. Ellsasser, Principal 
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