
 
NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 
 

Informações importantes sobre café da manhã e  almoço 
 

Temos o prazer de anunciar que participaremos do Programa SSO.  O que isso significa? Todos os almoços e cafés da 
manhã serão gratuitos para todos os alunos até junho de 2021.  Os pais não precisarão pagar nem o almoço nem o café 
da manhã para o filho.   
 
Todos os almoços e cafés da manhã devem ser pedidos com antecedência. Todos os pedidos serão feitos através de 
aplicativos da EZ School(www.ezschoolapps.com/ParentLogin.aspx.) 
 
Se seu filho é totalmente remoto, estamos encorajando os alunos a ir em seu distrito de origem para suas refeições se 
você tiver um site de coleta aberto disponível. Isso pode tornar as coisas um pouco mais fáceis para você.  Você não é 
obrigado a fazer isso e ainda pode vir ao CCLCS para pegar suas refeições.  
 
Nosso programa é um programa fechado, o que significa que está disponível apenas para alunos do CCLCS. 

• Pedidos permanentes (mesmos itens a cada semana) são incentivados e podem ser colocados no site 
• Ausências: quando você ligar em uma ausência, por favor, deixe-nos saber para cancelar e creditar seu almoço 
para esse dia. 
• Tardies: se você sabe que seu aluno chegará tarde em um dia, eles têm um pedido de almoço, por favor ligue 
por  
9h15, e nos avise se eles estarão aqui para almoçar. Caso contrário, o almoço deles será cancelado. 

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com Andrea Philbrook em aphilbrook@cclcs.info.  
 
Atenção: Se você é um aprendiz remoto, você pode pedir café da manhã / almoços por um período de duas semanas e 
eles serão embalados para você pegar no início da semana.  As refeições dos alunos serão colocadas em um saco de 
compras de papel marrom com o nome de seus alunos.  Por favor, entre em contato com a Sra. Philbrook 
(aphilbrook@cclcs.info)para agendar uma retirada. Essas bolsas serão colocadas fora do escritório no banco para serem 
recolhidas a cada duas semanas. 
 
 
Para estudantes virtuais: Na sexta-feira, 16 de outubro, uma cópia do Formulário de Emergência estudantil foi enviada 
para sua casa juntamente com formulários médicos. Gostaríamos de ter uma cópia em mãos para quando seu filho pode 
voltar para a escola! 
Por favor, procure os formulários em sua caixa de correio esta semana. Obrigado! 
 
Clínica de Gripe -  Infelizmente não conseguimos realizar uma Clínica de Gripe aqui no CCLCS neste momento devido à 
escassez da vacina contra gripe para crianças em idade escolar. Recomendamos que entre em contato com seu pediatra 
o mais rápido possível para determinar a disponibilidade. 
 
POR FAVOR NOTA:  Ascrianças em idade escolar devem receber essa vacina até 31 de dezembro. Lembre-se de enviar 
a documentação de que seu filho recebeu esta vacina para nossa enfermeira escolar em  ksmith@cclcs.info  ou  fax us 
em 774-237-9041. Obrigada. 
 
Morning Drop Off -  Um lembrete de que os alunos devem permanecer no carro até as 8:30 da manhã. m. por razões 
de segurança. Além disso,,  lembre-se de PUXAR PARA A FRENTE! Obrigada! 



 
Garrafas de água: Nós encorajamos todos os alunos a trazer suas próprias garrafas de água com seu nome claramente 
rotulado nela. O bebedouro não está mais disponível para beber diretamente, apenas para encher garrafas de água. 
Obrigada. 
 
Seminário 

Seminários de primeiro prazocomeçam  nesta quarta-feira às 10:45!! 
 
Os alunos podem aprender que seminário eles têm olhando para sua sala de aula consultiva do Google esta tarde. Por 
favor, fique atento, a troca de seminários é reservada apenas para alunos com raciocínio muito específico por trás de 
seu pedido (ex: Estou em um seminário de exercícios, mas quebrei meu braço no fim de semana). Se você não conseguiu 
sua melhor escolha neste termo, você pode obter a sua melhor escolha no inverno ou na primavera!  
 
Na quarta-feira AM, os alunos terão assessoria às 9h. m. Durante esse tempo, eles terão acesso ao código do Google 
Classroom para a aula do seminário. Uma vez que eles se juntem ao seu  Seminar Google Classroom, eles terão acesso 
ao código de zoom que precisam para o seminário. Se você tiver dúvidas ou preocupações, envie um e-mail para a 
coordenadora doeminar, Hannah Kast. (Hkast@cclcs.info))  
 
6ª Série 
 
A Sala de Aula da Natureza está de volta para esta quinta e sexta-feira!  Por favor, faça as crianças virem vestidas para 
ficar do lado de fora o dia todo, bons sapatos, meias extras, uma garrafa de água, um lanche e um almoço. Almoços 
ainda podem ser pedidos na escola.  
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais - A primeira avaliação de estudos sociais do ano está chegando. Nesta quinta-feira/sexta-feira os alunos 
receberão um guia de estudo para a parte em sala de aula que será um formato típico de teste (correspondência, 
múltipla escolha, algumas perguntas de resposta curta). Isso será dado na quinta-feira 29/10 para o ABC e sexta-feira 
30/10 para o DEFV. Durante essa semana, os alunos usarão seu tempo de bloqueio acadêmico para completar sua 
seleção a partir do quadro de escolha que será fornecido. Minha esperança é que este formato misto permita aos alunos 
uma oportunidade de demonstrar o que aprenderam tanto em sala de aula quanto durante seu tempo de bloqueio 
acadêmico.  
 
8ª Série 
 
8ª  Série Virtual Open House  é  na quinta-feira! Nesta quinta-feira à noite, a equipe do 8º ano estará hospedando uma 
casa virtual aberta às 18h. Venha "conhecer" os professores do seu aluno, ouvir sobre o currículo, esclarecer os horários 
dos alunos e os sistemas de comunicação do 8º ano e ter quaisquer perguntas importantes respondidas. Procure um e-
mail na quarta-feira com o convite de zoom. Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para Hannah Kast..  
((hkast@cclcs.info)) 
 
Civics: Faltam cerca de 2 semanas para a nossa  Election  season  Unit, o que significa que faltam cerca de duas semanas 
para a eleição! Nas próximas duas semanas, os alunos entregarão seus projetos presidenciais, dtrabalharão em um 
guia de estudo da unidade e se prepararão para o primeiro teste da unidade,,  que acontecerá na quinta-feira,  29 de 
outubro e sexta-feira,  30 de outubro, dependendo de sua seção. Lembrete:  todo o trabalho perdido ou tardio deve ser 
entregue antes do teste da unidade para ganhar crédito. 
 
ELA -  Vamos terminar de ler O Lápis Vermelho até o final desta semana. Os alunos que estão atrasados de qualquer 
maneira devem usar o tempo na quarta-feira para ficar em dia. A partir deste fim de semana, as notas de Júpiter estão 
atualizadas. 


