
 
 

NOTAS PARA A SEMANA EM CASA DE 13 DE JANEIRO DE 2020 Os  
 
agendadores salvam a data! O CCLCS SEPAC tem o prazer de anunciar uma exibição dos 
SCREENAGERS Next Chapter aqui na escola, em 22 de janeiro de 2020 às 18:00. Junte-se a nós se puder e 
não hesite em mencionar este evento para amigos e familiares. Entre em contato com Jen Hyora com 
perguntas, jhyora@cclcs.info  
 
Sinopse do filme: Você está assistindo crianças rolar pela vida, com seus polegares rápidos e um período de 
atenção de seis segundos? A médica e cineasta Delaney Ruston viu isso com seus próprios filhos e aprendeu 
que o garoto médio passa 6,5 horas por dia olhando para as telas. Ela se perguntava sobre o impacto de todo 
esse tempo e sobre o atrito ocorrido nas casas e nas escolas durante o tempo de negociação das telas - atrito 
que ela conhecia muito bem.  
 
Em SCREENAGERS, como em seus documentários premiados em saúde mental, Delaney adota uma 
abordagem profundamente pessoal enquanto investiga os cantos vulneráveis da vida familiar, incluindo a sua, 
para explorar as lutas pelas mídias sociais, videogames, acadêmicos e dependência da Internet. Através de 
histórias pungentes e inesperadamente engraçadas, juntamente com idéias surpreendentes de autores, 
psicólogos e cientistas do cérebro, SCREENAGERS revela como o tempo da tecnologia afeta o 
desenvolvimento das crianças e oferece soluções sobre como os adultos podem capacitar as crianças a 
navegar melhor no mundo digital e encontrar o equilíbrio. Segunda-feira que vem é feriado, então não haverá 
escola.  
 
ATENÇÃO: na próxima terça-feira é um dia de desenvolvimento profissional, portanto não haverá ESCOLA 
NA TERÇA-FEIRA, 21 DE JANEIRO. Orientação dos pais do TFM, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, 8h.  
 
Orientação dos pais do TFM - Durante a semana de 3 de fevereiro de 2020, o Departamento de 
Monitoramento de Escolas Públicas (PSM) do Departamento de Educação Primária e Secundária realizará 
uma Revisão de Monitoramento Focado em Camadas da Cape Char Lighthouse Charter School . O Escritório 
de Monitoramento de Escolas Públicas visita cada distrito e escola charter a cada três anos para monitorar a 
conformidade com os regulamentos federais e estaduais de educação especial e direitos civis. O presidente 
também conduzirá uma reunião de orientação aos pais no local para explicar o processo de revisão e oferecer 
aos pais a oportunidade de fazer perguntas. Junte-se a nós sexta-feira, 17 de janeiro, às 8h, para orientação. 
Café e café da manhã leve estarão disponíveis. Entre em contato com Jen Hyora com perguntas, 
jhyora@cclcs.info6ª série  
 
Informações da loteria dapara os irmãos da 5ª série - Você tem um filho da 5ª série que gostaria de 
participar do CCLCS no próximo ano? Você DEVE preencher um requerimento até o prazo de 27 de janeiro, 



mesmo que tenha um filho atualmente participando do CCLCS. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, 
entre em contato com o escritório.  
 
Ainda precisamos de alguns suprimentos: Precisamos desesperadamente de lenços de papel, toalhas de 
papel e lenços desinfetantes. Da próxima vez que estiver no supermercado, pegue uma caixa, rolo e / ou um 
recipiente! Obrigado!  
 
Clubes e atividades  
 
O Art Spark será CANCELADO esta semana - o Art Spark não será realizado na quarta-feira, 15 de janeiro, 
para permitir os preparativos para o concerto para todas as escolas. As duas últimas aulas do Art Spark para 
a Sessão I são 22 e 29 de janeiro. A Sessão II será iniciada no final de fevereiro, portanto, procure mais 
informações nas Notas para o Lar das próximas semanas sobre as aulas e as informações de registro.  
 
Seminário  
 
Pintar por Número Seminário: Tenha sua pintura por número definida ou dinheiro para pagar seu pedido até o 
seminário desta sexta-feira, para que possamos começar a pintar nossas obras-primas! Se você quiser trazer 
lanche ou chá a granel para o grupo, estamos aceitando doações com gratidão. Obrigado!  
 
Música 
 
Informações sobre shows de inverno para música Nossos concertos de inverno são quarta-feira, 15 de janeiro 
de 2020 • O show da tarde durante o dia escolar é às 14h para os alunos. o Os alunos não precisam se vestir 
para esse concerto o Não se esqueça do seu instrumento e música pela manhã • O concerto noturno é para 
os pais e as famílias às 19 horas. o TODOS OS MÚSICOS (instrumento e vocal) DEVEM estar na escola em 
18:30 para se sintonizar e aquecer. o O código de vestimenta é de fundo preto e blusa branca com bons 
sapatos para todos os músicos. o Todos os familiares e amigos são convidados a participar.  
 
CORDAS! É isso! Semana de concertos! Na quarta-feira, 15/1, estarei na sala de aula de espanhol das 8 às 
8:30 da manhã para aqueles que puderem fazer um rápido resumo do programa antes dos dois shows. Por 
favor, traga seus instrumentos E sua música para a escola na quarta-feira! O primeiro show será durante a 
escola e será dispensado da aula por volta das 13h. Não haverá aulas na sexta-feira, dia 17. Sra. Schultze  
 
Basketball Schedule  
 
Boys Basketball  
Segunda-feira, 13 de janeiro PRÁTICA no Harwich Cultural Center 15: 30-5: 00  
Terça-feira, 14 de janeiro JOGO em Mattacheese 15:45  
Quarta-feira, 15 de janeiro OFF  
Quinta-feira, 16 de janeiro JOGO em Barnstable 3:45 pm  
Drivers adicionais são necessários para os dois jogos. Um carro que pode transportar 3-4 meninos é tudo o 
que precisamos.  
 
Girls Basketball  
Segunda-feira, 13 de janeiro OFF  
Terça-feira, 14 de janeiro GAME at Mattacheese 17:00 (van-Falk, motorista adicional Falk)  
Quarta-feira, 15 de janeiro PRÁTICA na Chatham Elementary School 5: 30-7: 00 pm  



Quinta-feira, 16 de janeiro JOGO em Barnstable 17:00 (motorista adicional Audyatis)  
Estamos com motoristas para esta semana. Obrigado pelo voluntariado!  
 
Escola primária 7 
 
Excursão de 7ª série - A 7ª série vai para Patriot Place em 5 de fevereiro para um dia divertido de atividades 
STEM e um passeio pelo Hall of Fame! Os boletos de permissão foram para casa hoje, mas se você precisar 
de outro, um será anexado a este e-mail! Por favor, retorne em 1 de fevereiro com pagamento! Bolsas de 
estudo estão disponíveis.  
 
Estudos sociais - Estamos aperfeiçoando nossas habilidades de pesquisa em estudos sociais esta semana, 
explorando diferentes faraós egípcios. Você sabia que Cleópatra não era egípcia ?! Os alunos têm dever de 
casa todas as noites esta semana, portanto, verifique se estão atualizados. Como um ex-colega disse uma 
vez, "é mais fácil acompanhar do que acompanhar!"  
 
Escola primária 8 
 
8ª série O EL CLUB DE ESPAÑOL está iniciando esta semana! Realizada às quartas-feiras depois das aulas, 
até às 16h15, na sala de espanhol do 8º ano. Este clube foi desenvolvido para alunos da 8ª série que 
planejam fazer o espanhol II no próximo ano no primeiro ano do ensino médio. Vamos nos concentrar no 
espanhol conversacional, enquanto discutimos em geral, jogamos, lemos revistas, comemos lanches, 
assistimos a vídeos, criamos obras de arte, cantamos músicas e muitas outras atividades divertidas. Espero 
ver você lá!  
 
Visita à escola técnica de Cape Cod - em 16 de janeiro, nossos alunos da oitava série são convidados a visitar 
a Cape Tech. Teremos um ônibus para transporte e também almoço. A turnê é das 21h às 21h, portanto, 
sairemos no CCLCS às 8h45! Os alunos podem se inscrever on-line para a visita em 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjogbzBp72slcFdTaTfPzYGQWW8Wx3E_p4dKqhwUXKA19n9A/
vi ewformentregues  
 
ELA - Projetos de Leitura Independentes serãona sexta-feira. Um pager será exibido no corredor, para que os 
alunos tenham certeza de que este é o melhor trabalho deles! Nesta semana, terminaremos de ler The Red 
Pencil e passaremos a trabalhar em um projeto de redação narrativa baseado no livro. A tarefa será entregue 
e postada amanhã no Google Classroom para W e Y e quarta-feira para X e Z. A tarefa final será entregue na 
quinta-feira, 30 de janeiro.  
 
A Casa Aberta da Nauset Regional High School realizará uma casa aberta na quinta-feira, 23 de janeiro, das 
18:00 às 19:45. Para mais informações, entre em contato com Wendy Spampinato pelo e-mail 
spampinatow@nausetschools. 
 
Anuário - Pais da oitava sérieo prazo para um anuário o anúncio é 3 de fevereiro de 2020 (APENAS TRÊS 
SEMANAS !!). Uma carta foi enviada pelo correio no início de novembro. Se você não recebeu o formulário de 
pedido, existe um abaixo. Este ano, estamos oferecendo um anúncio de UM quarto para todos os oito alunos. 
Um anúncio trimestral e um anuário custam US $ 45. Um anuário sem um anúncio custa US $ 20. Se você 
tiver alguma dúvida, envie um e-mail para Mindy Lamothe em mlamothe@cclsc.info.  
 
Observações da comunidade  



 
Atenção Famílias de esqui do CCLCS: Aaron Webb se ofereceu generosamente para organizar uma viagem a 
Wachusett Mountain em 21 de janeiro de 2020. Cinqüenta dólares por uma passagem de elevador para mais 
de 12 anos e US $ 40 para menores de 12 anos. As famílias se reuniam na montanha entre 7:15 e 8:00 da 
manhã Assista ao Notes to Home para obter mais detalhes a seguir! Dependendo dos números, poderemos 
obter o espaço designado etc. Envie um email para Aaron em webb.aaron@comcast.net ou ligue para o 
celular (774-238-0036) com suas perguntas. (Esta viagem não é organizada pela escola. Envie as perguntas 
para Aaron Webb.)  
 
Calendário  
 
13 de janeiro às 18:00, Reunião do Conselho de Administração de todos bem-vindos  
15 de janeiro Concerto de inverno - 14:00 para estudantes, 19:00 para famílias  
16 de janeiro 8ª série (se estiver interessado) Visita à High School Técnica de Cape Cod, 8h45,  
17 de janeiro Orientação dos Pais TFM, 8h  
20 de janeiro Martin Luther King, Jr. Feriado  
21 de janeiro No School for Students - Dia Profissional dos Professores  
23 de janeiro Nauset High School Open Casa, 18:00  
22 de janeiro SCREENAGERS Próximo capítulo, 18:00  
27 de janeiro Prazo para inscrições na loteria da 6ª série  
30 de janeiro Loteria da 6ª série  
03 de fevereiro 03 Prazo para as loterias da 7ª e 8ª séries  
06 de fevereiro 06 e 7 e 8 da loteria  


