
 
 
26 de maio de 2020  
 
Queridas famílias do CCLCS 
 
Espero que todos tenham tido a chance de relaxar neste fim de semana e refletir sobre os grandes sacrifícios 
que alguns de nossos concidadãos fizeram pelo nosso país. Tive a oportunidade de visitar as sepulturas dos 
meus pais e do meu sogro no Cemitério Nacional de Bourne e agradecer-lhes pelo serviço prestado. Eu 
sempre faço questão de visitar algumas sepulturas de membros do serviço que foram mortos em ação e 
pensar em tudo o que eles desistiram pelo resto de nós. Pareceu mais comovente este ano. O exemplo deles 
me inspirou a entender que todos nós estamos conectados e que, se seus entes queridos pudessem suportar 
seu enorme sacrifício, certamente posso fazer minha parte para superar esse estado de coisas atual.  
 
Em tempos normais, o calendário acadêmico pós-Memorial Day representa uma corrida frenética de atividades 
em direção à linha de chegada. Embora este ano seja decididamente diferente, estamos trabalhando duro para 
preservar muitas das tradições que tornam nossa comunidade especial. Fique de olho nas informações sobre a 
caminhada pela água deste ano. A notícia interessante é que a oportunidade de participar está sendo 
estendida além da 6ª série para incluir todos os alunos e ex-alunos do CCLCS. Embora a escola seja 
fisicamente fechada, não há limite para o bem que podemos fazer juntos! Os alunos da sétima e da oitava 
séries devem se encaminhar para a linha de chegada concluindo alguns dos trabalhos icônicos do projeto de 
construção de caráter da escola. Eu sei que fui inspirado pelos alunos da 8ª série a trabalhar no meu próprio 
projeto de Biologia Corporal como uma maneira de ficar mental e fisicamente apto, e mal posso esperar para 
ver alguns dos ensaios pessoais saírem das impressoras! 
 
As famílias também devem saber que estamos trabalhando duro em uma cerimônia de encerramento para 
homenagear nossos alunos da 8ª série. Procure informações sobre os detalhes que serão divulgadas em 
breve. Além disso, a Força-Tarefa de Reabertura de Escolas terá sua primeira reunião amanhã. Um grupo 
ansioso de funcionários e membros da Diretoria do CCLCS está trabalhando para implementar os 
procedimentos e recursos para garantir que a escola no outono seja a melhor possível. 
 
Mantenha-se seguro 
 
Paul Niles 

 
 

Links para tarefas semanais (visão geral) -  
sexta série / sétima série / oitava série 
 

Links dapara horários de zoom por série -  
sexta série / sétima / oitava série 

https://docs.google.com/document/d/1-B0VqEWBHVpx-4eWwONMxMDXQYmKOecnTDI187fd9YA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FVEXyd_TsKa2fVqdR_kh-asVKfOgMSJlF6w-3_dOy-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ups7JYxCl7kdmhU3TmUJyEU9HqJrfamPds0lNULW2gI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AFCBNqlkX_1EYjYK9orDyzQYdQeRmMgL_94yrDlboLY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_EQF1n9e7-1KaXTCN-RgBozCOGY5Y60rjN3G3DfsHfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z2ruK2473Y5oDkbLVewph7QV2nfQ649oegfkLuL1tYk/edit?usp=sharing


 
 
Pesquisa de avaliação de diretores da - Naquinta-feira, enviamos um e-mail a nossas famílias com 
um link para a Pesquisa anual de avaliação de diretores, que leva apenas alguns minutos para ser 
concluída. Por favor, dedique um tempo para preencher a pesquisa para que sua voz seja ouvida pelo 
Conselho de Curadores.  
 
O LINK da pesquisa está aqui: https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8. Preencha a pesquisa até 
quinta-feira, 28 de maio às 16:00. Se você tiver alguma dúvida ou não receber a pesquisa, entre em 
contato com Sallie Probolus em sprobolus@cclcs.info. Sua participação neste processo é muito 
valorizada e apreciada. Obrigado. 
 

 
 

CLASSE PRIVADA PARA YOGA DO CCLCS 
Molly Pelletier, uma instrutora de yoga local, criou uma aula particular de Yoga Core 
para o CCLCS! A aula é uma fusão de ioga e pilates em todos os níveis, com foco na 
melhoria da forma física e na construção de força no núcleo e nos quadris para evitar 
lesões. Não é necessário experiência! Molly também dá aulas gratuitas de ioga em 
seu Instagram (@ zucchini.who), bem como em seu canal no YouTube. Aqui está o 
link para o CCLCS yoga: https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM 

 
 

Cape Cod Chokers se uniu ao CCLCS e NÓS PODEMOS !! 
100% vai para NÓS PODEMOS apoiar mulheres locais no Cabo! Os alunos do 6º ao 8º ano 
aprendem sobre marca própria ou marca pessoal. Uma forma de marketing que um indivíduo usa 
para criar uma imagem pública uniforme que demonstra seus valores e reputação geral. Essa forma 
de marca é uma tendência crescente, não apenas entre celebridades, mas também entre os 
micro-influenciadores, que vemos em plataformas de mídia social como Instagram e snap chat. 

Confira: https://capecodchokers.com/blog/2020/3/16/girl-boss 

 
COMPRE UM ANUÁRIO ATÉ 29 DE MAIO! Agora, estamos recebendo pedidos de livros para 
a edição 2020 do nosso anuário escolar, que chegará em junho. Se você estiver interessado em comprar um 
livro, preencha o formulário de pedido abaixo e envie-o de volta para mim, com pagamento, até sexta-feira, 
29 de maio. Além disso, você pode pagar via PayPal. https://bit.ly/2WL03mD  
 

 

Estudantes !!! Ainda à procura de mais selfies para o anuário !!  
Envie para yearbook@cclcs.info.  

https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8
mailto:sprobolus@cclcs.info
https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM
https://capecodchokers.com/blog/2020/3/16/girl-boss
https://capecodchokers.com/blog/2020/3/16/girl-boss
https://bit.ly/2WL03mD
mailto:yearbook@cclcs.info


Aniversário  Gritar  Outs!   

Alunos:  
Kate Mucha - 28 de maio !!! 
Maddy Macallister - 28 de maio !!! 
Jared Cox - 30 de maio !!!  
Olivia Haffmans - 31 de maio !!! 
 
 

Meme da Semana:  

 

Você conseguiu isso! Apenas 17 dias restantes! 


