
 
 

Notas para casa na semana de 6 de abril de 2020 
 
 
É difícil acreditar que até o final desta semana, estaremos fisicamente nos distanciando por um mês inteiro, 
sem um fim claro à vista. Continuo espantado com o trabalho árduo que todas as nossas famílias e professores 
estão fazendo com que o ensino a distância funcione da melhor maneira possível. Se você está tendo 
problemas ou quer compartilhar quaisquer sucessos que você está tendo, por favor, não deixe de me contatar 
em pniles@cclcs.info  ou ligue para 774-722-2203. 
 
Esta semana, é muito importante que tenhamos notícias suas para que possamos ajudar a moldar nossa 
programação remota seguindo em frente. Na semana passada, enviamos um link de pesquisa pedindo suas 
experiências com o ensino a distância até agora. Não é tarde demais para você contribuir para essa pesquisa 
se você ainda não fez isso: 
https://docs.google.com/forms/d/1viUPvB0bOV8N1lxdE0OA2YZ9_cfObeb5oaKXPBhexVA/edit 
 
Obrigado por sua opinião. Isso nos ajudará a moldar nossa programação à medida que avançamos. Mantenha-
se saudável e mantenha-se seguro! 
 
Respeitosamente 
Paul Niles 
 
 

TEMOS UMA SURPRESA PARA VOCÊ! 
SENTIMOS TANTO SUA FALTA QUE FIZEMOS UM VÍDEO! 

Desfrutar! 
https://www.youtube.com/watch?v=mR4g5hKzzM8&feature=youtu.be 

 
 
 
Nova página do site  para ensino a distância e recursos – Criamos 
uma página no site para ajudar pais e alunos com informações e 
recursos importantes durante esse período. A página inclui a carta 
mais atualizada do Sr. Niles, Notas para Casa, atribuições semanais  
de notas,  apoio acadêmico,ervicese tecnologia. Confira!   
https://www.cclighthouseschool.org/distance-learning  ou clique na 
foto We're All in This Together na página inicial do site! 
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Paisda 8ª  série! Isso é importante! -  Amanhã,as famílias do 8º ano doCCLCS receberão um e-mail da 

"Eversign". Este e-mail incluirá um formulário eletrônico de lançamento de registro para você assinar. Este é 
um formulário importante que deve ser preenchido para que o CCLCS libere o registro permanente do seu 
filho para o seu ensino médio escolhido.  
 
Se você já conhece o ensino, médio que seu filho estará frequentando, por favor, siga as instruções para 
preencher o formulário (certifique-se de incluir a data e a assinatura) e, em seguida, pressione enviar. Se você 
não tem certeza de qual escola seu filho irá frequentar no próximo ano, preencha o formulário assim que for 
decidido. 
 
Obrigado por sua pronta cooperação com este assunto importante. Em caso dedúvidas,  envie um e-mail para 
a Sra. Probolus em  sprobolus@cclcs.info. 
 
Um show de animais? Ei todo mundo! Sinto falta de todos vocês!!! Aqueles que conheço bem, aqueles que 
ainda não conheço. Eu queria ter um show de animais no CCLCS para sempre! Agora é nossa chance!  
 
Por favor, envie sua foto favorita do seu animal de estimação para mim, Sra. GP, em sgrahampye@cclcs.info. 
Vamos colocar seus animais de estimação em um show para compartilhar! Se você tem idéias para categorias 
- hamster mais fofo, gato mais criativo, melhor em show - você pode sugerir isso para mim também. Não deixe 
de incluir: Seu nome, sua nota e o nome do seu animal de estimação. Obrigado! Sra. GP 
 
 
 

Gritos de Aniversário 
Asher Anastasio6 de abril 
Jack Sullivan  11de abril 
Gavin McDonnelem 12de abril 
 
 

 
Meme da Semana: 
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