
 
NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 11 DE JANEIRO DE 2021 

 
Admissões para o Ano Letivo 2021-2022 - Um lembrete para nossas famílias com irmãos do 5º ano que gostariam 
de frequentar o CCLCS no próximo ano - você deve preencher o formulário de inscrição e enviar dentro do mesmo 
cronograma que outros candidatos. O PRAZO PARA INSCRIÇÕES É SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO AO MEIO-DIA. 
Se você conhece famílias com alunos do 5º ano que gostariam de investigar o CCLCS como uma opção para o 6º 
ano, por favor, informe-as sobre o prazo. 
 
Demissão de caronas - Estamos atualmente dispensando todos os estudantes de carona ao mesmo tempo, em vez 
de individualmente. Isso economiza tempo e estamos continuamente conscientes do distanciamento social de 
1,80m. Por favor, guarde seus cartões de identificação para o futuro. Obrigada! 
 
Vista-se Extra Calorosamente - POR FAVOR, lembre seus filhos de se vestirem muito calorosamente para a escola 
este ano. A maioria das salas de aula tem janelas abertas ao longo do dia. Isso inclui casacos quentes, calças 
compridas, chapéus e luvas todos os dias. Temos várias pausas para máscaras ao ar livre diariamente e as crianças 
comem ao ar livre o máximo possível. Muitas vezes está ventando muito aqui em nosso campus e os alunos podem 
ficar muito frio muito rapidamente. 
 
Seminário 
 
Novos Seminários começam nesta quarta-feira às 10h45!  Até quarta-feira de manhã, a equipe comunicará links 
de zoom para seus alunos por e-mail ou Google Classroom. Os alunos podem encontrar suas colocações em 
seminários através de suas salas de aula consultivas do Google.   
 
Pais de Alunos do Seminário de Xadrez do Tabuleiro Quadripado - Seu filho deve criar uma conta na  
https://lichess.org. O e-mail usado para se inscrever no Lichess deve ser um e-mail NÃO-ESCOLAR, pois o e-mail de 
confirmação que você recebe após a criação de sua conta NÃO será recebido pelas contas de e-mail da escola 
CCLCS. Os alunos devem escolher um nome de usuário e senha apropriados que usarão para acessar o site todas as 
semanas. Envie um e-mail para o Sr. Novak na  anovak@cclcs.info se precisar de mais informações sobre como 
fazer isso. 
 
Seminário de Noções Básicas de Cozinha - Um e-mail foi para alunos e pais sábado de manhã com uma lista de 
compras para esta semana. Se você não conseguiu a lista, ou tem alguma dúvida, entre em contato com a Sra. Kast 
(hkast@cclcs.info) 
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais - O teste da Mesopotâmia é essa semana! Cada seção terá a parte de resposta curta primeiro 
(segunda/terça-feira) e, em seguida, a parte de identificação (quinta/sexta)." Na próxima semana vamos passar 
para a Grécia antiga! 
 
8ª Série 
 



ELA - Continuamos avançando com o Senhor das Moscas esta semana. Além disso, projetos independentes de 
leitura devem ser entregues na próxima semana!! Os alunos do ABC devem levar sua cópia impressa para a aula na 
quinta-feira, 21/10. Os alunos do DEF devem levar sua cópia impressa para a aula na sexta-feira, 22/10. Os alunos 
da coorte virtual podem deixar cair uma cópia impressa na escola a qualquer momento na próxima semana ou 
podem enviar uma foto de sua cópia impressa para o Google Classroom até sexta-feira 22/1/22. Todos os recursos, 
incluindo o modelo de um pager, podem ser encontrados no Google Classroom.  
 
Cívica – Hoje e amanhã os alunos do 8º ano receberão um projeto sobre a Constituição dos Estados Unidos. Este é 
o seu principal projeto para o Termo 2 e é composto por 4 partes. As principais datas de vencimento de cada peça 
do projeto são as seguintes: 

• Ensaio Informativo: Segunda-feira, 25 de janeiro para TODAS as seções!  
• Visual + Apresentação: ABC: segunda-feira, 2 de fevereiro / DEF+V: terça-feira, 3 de fevereiro  
• Redação de Direitos: Segunda-feira, 8 de fevereiro para TODAS as seções!  
• Memorização/ Recitação do Preâmbulo: No final do horário de expediente quarta-feira, 10 de fevereiro 

para TODAS as seções!  
 
Os alunos podem encontrar direções guiadas para todas as partes do projeto, bem como organizadores gráficos 
para cada um dos componentes de ensaio na Sala de Aula do Civics Google. 
 
Notas da Comunidade 
 
A Jr. Tech tem 2 workshops em fevereiro com vagas disponíveis. 
 
Desenvolvimento de Jogos em Scratch* - Jogos são um passatempo divertido, mas também podem ser úteis como 
uma ferramenta para aprender novas habilidades. Através do processo de jogos de codificação, também podemos 
praticar a resolução criativa de problemas ao fazer nossos próprios jogos, sejam jogos de quiz simples ou 
plataformas mais complexas. Nesta oficina, misture o design de jogos e as habilidades de codificação usando o 
Scratch para fazer o seu próprio jogo educacional! Por favor, faça um lanche de graça de amendoim, almoço e 
bebida. 
 
6 de fevereiro de 2021 das 9h às 15h.  
Crianças das séries 5 e 6.  
O preço é 85 dólares.  
Tamanho máximo de nove alunos.  
Realizada na Biblioteca da Vila Osterville 
 
Escape Room Design* - Resolver quebra-cabeças pode ser uma experiência satisfatória, mas também pode fazer o 
seu próprio! Nesta oficina, você aprenderá o básico de criar código e arte digital para fazer seu próprio Jogo digital 
de Escape Room usando Scratch, semelhante ao Escape Rooms que você pode visitar na vida real. Este workshop 
ajudará você a pensar em como criar uma experiência imersiva do público através do uso de quebra-cabeças, 
imagens e habilidades de associação. Por favor, faça um lanche grátis de amendoim, almoço e beba diariamente. 
 
16 a 19 de fevereiro de 2021 das 9h às 15h.  
Crianças das séries 6 e 7.  
O preço é 288 dólares.  
Tamanho máximo de nove alunos.  
Realizada na Biblioteca da Vila Osterville 
 
*Nota:  Estas são oficinas de STEM presenciais. O currículo é desenvolvido para oferecer online via Zoom, se 
necessário. Registro:  https://juniortech.org/escape-room-design/  Para obter mais informações e protocolos de 
segurança e procedimentos, visite: https://juniortech.org/stem-programs/current-offerings/ 


