
 
 
 27 de abril de 2020  
 
Queridas famílias do CCLCS,reta  
 
Bem-vindo àfinal do ano acadêmico de 2019-2020! Quem poderia prever há alguns meses que seríamos a 
geração de estudantes e educadores chamados a redefinir o que significa estar na escola? Para reimaginar o 
próprio tecido de como ensinamos as crianças nesta era moderna. 
 
Mas sejamos honestos. Em muitos níveis, isso realmente fede. Muito do que fazemos na Lighthouse School 
gira em torno da construção de relacionamentos e do uso da força desses relacionamentos para elevar um ao 
outro: professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor, aluno-aluno. professor. Alguns dias sinto falta da 
irmandade da comunidade escolar tão profundamente que juro que sinto isso na dor dos meus ossos, na falta 
de mola nos meus músculos, no que pode até parecer uma batida mais fraca do meu coração. Não há como 
evitar - isso dói, e é importante reconhecer e expressar nossa decepção.  
 
Mas uma vez que reconhecemos o quanto isso dói, é nosso trabalho descobrir como sair da sujeira e tirar o 
melhor de uma situação difícil. É crucial não mergulharmos em nossa decepção, porque, afinal, isso não é 
culpa de ninguém. Não há nada que você ou eu possamos ter feito para evitar isso! Aqui estamos. Como 
podemos tirar o melhor proveito de uma situação ruim? 
 
Antes de tudo, todos precisamos nos apoiar. Só porque não podemos abraçar, dar uns 5, ou esbarrar em 
nossos colegas de classe no corredor, ou andar pela escola exibindo nossos novos tênis enganados, 
podemos aumentar o zoom, marcar tock, ligar e enviar mensagens de texto e ter festas de escuta, e jogar 
videogame e apoiar um ao outro de maneiras que não seriam possíveis se isso tivesse acontecido quando eu 
estava no ensino médio. Nós estaríamos enviando sinais de fumaça e pombos-correio pela cidade. Portanto, 
não se esqueça, embora nossas conexões possam parecer e parecer diferentes, ainda temos um ao outro! 
 
Em segundo lugar, precisamos ser criativos e pacientes. Na oitava série, queremos que você saiba que não 
permitiremos que você saia da nossa comunidade sem fornecer o tipo de reconhecimento e tempo de hangout 
que você ganhou e que merece. A senhora Lamothe está gastando a maior parte de seu isolamento criando 
um anuário incrível que você terá para sempre. Estamos trabalhando e pensando muito para encontrar uma 
maneira de proporcionar uma experiência de graduação que reconheça todo o trabalho duro e o crescimento 
que caracterizaram seus anos de ensino médio. E assim que for permitido, teremos você de volta para algum 
tipo de experiência em que você pode sair e ficar juntos e lembrar de todos os bons momentos que tivemos. 
Talvez seja uma dança, ou um dia na praia, ou uma viagem a um parque de diversões, ou todas essas coisas, 
mas assim que for seguro, estaremos prontos para honrar nosso tempo com você, dando você o que todos 
nós mais queremos para você ficar juntos.  
 



Alunos da sexta e sétima séries, estamos muito felizes em saber que teremos mais um ou dois anos para 
estar com você. Ninguém sabe exatamente como será a escola no outono, mas você deve saber que 
trabalharemos duro o verão inteiro para nos preparar para uma experiência educacional segura e 
enriquecedora para você. Sei que nosso tempo separado tornará nosso tempo juntos ainda mais especial.  
 
Por fim, desejo que você aproveite ao máximo as experiências educacionais que nosso currículo de ensino à 
distância está fornecendo para você. Estou impressionado e surpreso que 78% dos nossos alunos estejam 
realizando a grande maioria do trabalho designado. E os alunos que não estão atingindo essas metas têm 
funcionários designados para ajudá-los a chegar a um lugar onde possam fazer mais. 
 
Não quero encobrir a situação em que nos encontramos. Estamos no meio de uma pandemia global e muitas 
de nossas famílias estão sob tremendo estresse. Nós da CCLCS entendemos isso. Queremos estar com você 
e oferecer apoio nos dias ruins e celebrar com você nos dias bons. Este é o momento de “lucrar” e aproveitar 
a força que ganhamos ao fazer parte de uma comunidade forte. Vamos além da nossa decepção e 
trabalhemos juntos para redefinir o que significa ser uma comunidade escolar na primavera de 2020.  
 
Sr. Niles 

 
 

 
  Links para tarefas semanais - sexta série / sétima série / oitava série 
 

 
 
Horário de coleta dos pertences pessoais da - Se seu filho deixou itens no prédio, sinta-se à vontade para 
buscá-los esta semana. Em anexo, você encontrará uma programação organizada pelos professores da 
Homeroom. Também teremos uma mesa de achados e perdidos, além de uma mesa de material escolar. 
Sinta-se livre para levar o que você precisa! Aqui está uma foto da tabela de achados e perdidos.  

 
 
Locais de ServiçosAlimentação - https://bit.ly/39swSJt  
 
Serviços de Aconselhamento - A nossa conselheira de Gosnold, Katrina Nichols, ainda está disponível para 
prestar serviços aos alunos. Ela conduzirá ligações semanais e / ou reuniões do FaceTime. Durante esse 
período sem precedentes em que nos encontramos, saiba que o aconselhamento pode ser fornecido aos 
alunos que desejam conversar. Entre em contato com a Sra. Marvullo (@ mmarvullo@cclcs.info) se você 
deseja iniciar o processo de indicação.  

https://docs.google.com/document/d/1Gzv5lEbZzEoKwO-o99VyYjFyFBfgexvRq4D54JaLNpg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WfbuoAA2WIW9IJvOS0F5JbSoFNGWQUG2GqOCUEsZJYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FY1eqk0mqXpVb6vVMR6uAkVcqb6K0dDySxHnATIcZdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ahHoFGpEE4yommvPm0VtL9YUWDGzMJGFs3KzHdxXWME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ahHoFGpEE4yommvPm0VtL9YUWDGzMJGFs3KzHdxXWME/edit?usp=sharing
https://bit.ly/39swSJt
mailto:mmarvullo@cclcs.info


 
 
Desafio de férias de abril! - Ainda estamos aceitando dados do desafio de férias de abril!  
Digite todas as suas informações aqui.  
 
 

 
Materiais de arte para o seu filho - Se você planeja passar pela escola durante os horários previamente 
comunicados, dê uma olhada em alguns itens colocados no corredor do lado de fora do escritório principal - 
conjuntos de aquarela, pincéis e papéis para aquarela, se você quiser levar para casa para o seu filho usar. Os 
materiais da Art Honor Society também estão disponíveis para os alunos que trabalham nos retratos do Projeto 
Memória. 
 
8ª série Pais! Faltam 15 registros - Um e-mail foi enviado a você duas semanas atrás, incluindo um formulário 
eletrônico de Liberação de registro para você assinar. Este é um formulário importante que deve ser 
preenchido para que o CCLCS libere o registro permanente de seu filho na escola escolhida.  
 
Se você já conhece o ensino médio em que seu filho vai frequentar, siga as instruções para preencher o 
formulário (não se esqueça de incluir a data e a assinatura) e pressione Enviar. Se você não tiver certeza de 
qual escola seu filho cursará no próximo ano, entre em contato comigo com qualquer informação que possa ter 
sobre o atraso. 
 
Obrigado por sua pronta cooperação com este importante assunto. Se você tiver alguma dúvida, envie um 
email para a Sra. Probolus em sprobolus@cclcs.info.  
 
 

Aniversário  Gritar  Outs! 

Alunos:  
Liam Jugieau - 28 de abril!  
Lily Pierce - 1º de maio! 

Funcionários:  
Sr. Stewart - 21 de abril! 
Sr. Niles - 22 de abril!  
Sra. Ryan - 28 de abril!  

 

Meme da Semana -  

 

https://docs.google.com/document/d/1hbPvIBiMWZvsGkW_ea5AGHhWi4Q9gFMSXhG52Xso4Xg/edit?usp=sharing
mailto:sprobolus@cclcs.info


Still Accepting April Vacation  
Challenge Responses! 

 
 
 
 

*Click Link Below* 

April Vacation 
Challenge  

 
Photos can be sent to hkast@cclcs.info  

 

 

Our numbers are looking great, and we’ve received some amazing pictures! Keep 
them coming, results will be shared mid-week! 

 
Parents, Staff and Alumni can 

participate too!!  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-UohOqci5C0NFsSM2zVfxlE2Z4YdP5Ha9ppUORxFVl5IrA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-UohOqci5C0NFsSM2zVfxlE2Z4YdP5Ha9ppUORxFVl5IrA/viewform?usp=sf_link
mailto:hkast@cclcs.info
mailto:hkast@cclcs.info
mailto:hkast@cclcs.info
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