
 

 
 

Notas para a Semana de Casa de 27 de setembro de 2021 
 
 
Homework Club: O Clube da Lição de Casa para todas as séries será realizado às segundas-feiras das 15h às 16h.m. a 
partir de hoje. Os alunos podem vir toda semana ou ficar quando necessário. Por favor, atenda imediatamente às 
16:00.m.  
 
Triagens de 6ª Série: As triagens de Compreensão de Leitura e Fluência estão em andamento para todos os alunos do 6º 
ano. Além disso, os Screeners WIDA são realizados para estudantes cujas Pesquisas de Língua Inicial indicaram que um 
idioma diferente do inglês é falado em casa. Wida Screener é uma avaliação de proficiência em língua inglesa dada a 
novos alunos nas séries K-12 para ajudar os educadores a identificar se eles são aprendizes de inglês (ELs). 
 
Obrigado!  Foi tão bom ver tantas famílias do sexto e sétimo ano em nossas noites de currículo! Obrigado por apoiar seu 
aluno e seus professores. Estamos ansiosos para ver nossa família da 8ª série amanhã à noite às 18:00.m. 
 
Programa Alimentação - Nosso programa de café da manhã/almoço será gratuito para todas as famílias ainda este ano. 
Você deve pré-encomendar refeições.  Por favor, note que só estamos abrindo o calendário desta primeira vez para 
pedidos com duas semanas de antecedência apenas. A partir de outubro, você poderá pedir por um mês inteiro. Se você 
tiver alguma dúvida, entre em contato com Diane Titcomb em  dtitcomb@cclcs.info. Aqui está o link para o Almoço/café 
da manhã em nosso site:  https://www.cclighthouseschool.org/lunch-ordering 
 
Clubes e Atividades 
 
O Clube das Quartas de Treino!  Começando na quarta-feira, 13 de outubro e correndo até quarta-feira, 17 de 
novembro, os alunos podem se juntar à Sra. O'Leary para uma hora de treino após a escola (um total de 6 sessões). O 
Clube se reunirá das 15h15 às 16h15.m. e cada semana se concentrará em um tipo diferente de treino. Venha se juntar 
à Sra. O'Leary às quartas-feiras para bombear algumas músicas e suar! :)  
 
Desportivo 
  

Segunda-feira, 27 de setembro - Prática para todos (8º ano não será esperado para estar lá) 
 

Terça-feira, 28 de setembro* 
§ Boys Soccer HOME vs Mattacheese 4:00 p.m.  
§ Girls Soccer AWAY @ Mattacheese 4:00 p.m.  (Vamos precisar de ajuda para dirigir)  
§ FH AWAY @ Mattacheese  4:00 p.m.  (Vamos precisar de ajuda para dirigir)   
§ Cross Country @ Mattacheese  4:00 p.m.  (Vamos precisar de ajuda para dirigir)   

*Alunos do 7º ano da sala de aula da Nature devem ir diretamente para Mattacheese (você estará na mesma cidade) ou 
para CCLCS (Boys Soccer).  
  

Quarta-feira, 29 de setembro -  Todas as equipes praticam (7º ano opcional se for difícil voltar à escola) 
 

Quinta-feira, 30 de setembro 
§ Boys Soccer HOME vs Monomoy  4:30 p.m.   
§ Girls Soccer AWAY @ Monomoy (em Chatham) 16:00.m.  (Vamos precisar de ajuda para dirigir)  
§ FH é cancelada @ Monomoy.     NO practice  
§ Cross Country      Practice no CCLCS 



Música 
 
Strings!   Obrigado por um bom primeiro dia na última sexta-feira.  Infelizmente, não estarei na escola nesta sexta-feira, 
1º de outubro, mas entrarei às 7h45.m. na quarta-feira, 29 de setembro.  Seria ótimo se eu pudesse me encontrar com 
novos alunos da 6ª série. Isso nos dará a chance de rever alguns dos fundamentos da leitura de música e começar 
algumas das peças que esperamos tocar este ano. Vejo você então!  Sra. Schultze 
 
Programa Coral - Um lembrete para quem levou música para casa na semana passada para trazê-la aos ensaios esta 
semana. Enquanto estamos reconstruindo nosso programa, por favor convide seus amigos para se juntarem a nós. 
Obrigado, Sr.G. 
 
6ª Série 
 
6 Semana-em-um-Relance  - Aqui está a semana da 6ª série Semana-em-um-Olhar ... 
https://docs.google.com/document/d/1PktP4w1BmTYCtqkjuSr7OGbyVapVq9LBpAQgcGQSmtg/edit?usp=sharing 
 
Site da 6ª Série - Este é o link para o nosso site da 6ª série, onde a Semana-em-um-Olhar é postada todas as segundas-
feiras.  Recomendamos marcar este site. https://sites.google.com/cclcs.info/grade6/home 
 
6 Sala de Aula da Natureza - O 6º ano vai para a Sala de Aula da Natureza nesta quinta e sexta-feira.  Um lembrete de 
que quinta-feira é um dia prolongado e a coleta é no Acampamento Wingate Kirkland às 19:00. Por favor, faça as 
crianças se vestirem em camadas, pois as temperaturas parecem mais frias do que estamos acostumados, e estaremos 
fora a maior parte do dia.  Eles também devem levar uma garrafa de água e um lanche NUT GRÁTIS todos os dias.  
 
6 Matemática - Por favor, certifique-se de que os alunos tenham fones de ouvido para aulas de matemática esta semana 
e na próxima. Fones de ouvido com fio baratos são os melhores. Obrigado!  
 
7ª Série 
 
Sala de Aula da Natureza - Amanhã e quarta-feira! Alunos da sétima série viajarão para a Sala de Aula da Natureza pelos 
próximos 2 dias. Por favor, lembre-se do seguinte:  

1. Os alunos precisam de uma máscara!  
2. Os alunos precisarão ser deixados no NC Facility (Porto de Yarmouth) às 8:30 da .m. Os alunos também 

precisarão ser recolhidos no mesmo local às 15h.m.  
3. Os alunos precisarão fazer um almoço. Por favor, lembre-se, somos NUT FREE, e os almoços devem ser feitos em 

conformidade. Uma garrafa de água extra também seria sábia!  
4. Os alunos devem se vestir em camadas - será mais frio pela manhã, mas vai se aquecer e as crianças estarão se 

divertindo, correndo por aí. Além disso, por favor, não se esqueça de ter seu aluno colocado em protetor solar 
nos dois dias.  

 
Estamos ansiosos para ver nossos alunos terem a chance de se conhecerem melhor e se unirem como uma comunidade 
para alguma formação de equipe e diversão! HUZZAH! 
 
Outra viagem!  Seu filho recebeu outra permissão para nossa próxima viagem de campo. Estamos indo para o Chatham 
Orpheum na segunda-feira, 4 de outubro. Todos os alunos receberam informações sobre isso hoje na escola.  
 
8ª Série 
 
7ª  Open House - A casa aberta dos pais do 8º ano acontecerá terça-feira, 28 de setembro, às 6 p. m. Estamos ansiosos 
para conversar sobre currículo, colocação no ensino médio, tradições do 8º ano e muito mais. Por favor, tenha uma 
máscara no prédio.  
 



7 ELA - As pontuações do Mapa da Mente finalmente chegarão no início desta semana! Os alunos fizeram um ótimo 
trabalho!! Estamos trabalhando no Lápis Vermelho, com duas tarefas previstas para esta semana. Os alunos também 
devem estar entrando em uma rotina semanal de "penas".  
 
Notas da Comunidade 
 
A CCMNH realizará o Evento Comunitário do Telescópio Espacial James Webb, em Cape Cod, no sábado, 13 de 
novembro, das 10.m h às 15h.m., com uma apresentação especial de um especialista em assuntos da NASA. Além disso, 
haverá mais de 20 atividades práticas relacionadas ao JWST em todo o museu e terrenos, incluindo apresentações de 
convidados pela Sociedade Astronômica cape cod e o Observatório harwich. A entrada no museu é gratuita para este 
evento. 


