
 
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 
 
 
Rotina matinal antes da escola - Pedimos que todas as famílias tirem um tempo para avaliar a saúde do aluno todas as 
manhãs antes de entrar no prédio. Para isso, abaixo estão as diretrizes às quais estamos pedindo às famílias que 
aderam. 
Osymptoms doCOVID 19 incluem: 

® Febre 100,4 ou superior 
® Tosse não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica ou alergias 
® Dificuldade para respirar ou falta de ar 
® Nova perda de sabor ou cheiro 
® Dor de garganta 
® Dor de cabeça (quando combinada com outros sintomas) 
® Dores musculares ou dores no corpo 
® Náusea, vômito ou diarreia 
® Fadiga (quando combinada com outros sintomas) 
® Congestão nasal ou coriza não devido a outras causas conhecidas, como alergias quando combinadas com 

outros sintomas) 
 
AUSÊNCIAS DE ESTUDANTES: Notifique o escritório o mais rápido possível quando você tiver a falta no 774-408-7994 ou 
e-mail  info@cclcs.info. Por favor, deixe o escritório saber exatamente quais são os sintomas do seu filho. Obrigada! 
 
Formulário de Informações de Emergência do Estudante -  Se você recebeu uma cópia do Formulário de Informações 
de Emergência do Estudante do seu filho com o manual na semana passada, envie o formulário preenchido de volta para 
nós o mais rápido possível. Este formulário nos fornece uma emergência valiosa. Se houver alguma dúvida ou 
preocupação, entre em contato com o escritório ou e-mail  sprobolus@cclcs.info. Obrigada! 
 
Hoje estamos lançando nossa campanha "Stand Up for What is Right"  no CCLCS. A cada semana estaremos destacando 
uma foto icônica dos direitos civis na sala multiuso, com uma explicação escrita por um membro da equipe da escola. A 
foto e explicação desta semana podem ser encontradas na página do Facebook do CCLCS Connection:  
https://www.facebook.com/groups/cclcsconnections 
 
Conselho Consultivo dos Pais da Educação Especial - O CCLCS SEPAC se reunirá na terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 6 p. 
m. pelos Direitos dos Pais/Guardiões em Educação Especial. Por favor, RSVP para Jennifer Hyora em  jhyora@cclcs.info. 
Um código Zoom será enviado antes da reunião. 
 
Aliança Gay/Hétero -  Nos últimos anos fui o líder da GSA (Gay/Straight Alliance) da escola. Eu tenho tentado encontrar 
uma maneira de descobrir como dirigir este grupo este ano, com pouco sucesso.  Espero iniciar uma sala de aula do 
Google esta semana, com artigos e pontos de discussão como ponto de partida. Se você estiver interessado em 
participar desta sala de aula, por favor me envie um e-mail para  dstrakele@cclcs.info.  Espero que possamos 
transformar isso em um grupo mais formal, estou apenas procurando um ponto de partida neste momento. Estou 
ansioso para ouvir de todo e qualquer interesse. Sra. Strakele 
 



Kits de Arte - Lembrete para as notas 6,7 e 8 - Parents e alunos Eu realmente aprecio você apoiar o nosso Programa de 
Arte Visual aqui no CCLCS! Estou tão entusiasmado que os alunos estão aprendendo história da arte e apreciação da 
arte, bem como desenvolvendo suas habilidades de desenho, pintura e impressão na Aula de Arte. Os alunos estão 
fazendo um ótimo trabalho expressando sua infinita criatividade com atribuições de desenho em seus cadernos de 
esboços e projetos de classe.  
 
Meu maior desafio nestes tempos de Covid  é manter as coisas seguras para eles, higienizando ferramentas de arte e 
materiais. Peço sua ajuda para lembrar seus alunos que se eles tiverem aula de arte em qualquer dia presencial, que eles 
tragam seus próprios materiais, INCLUINDO: TESOURA, VARA DE COLA, RÉGUA, LÁPIS, BORRACHA E outros materiais 
anunciados de seu "Kit de Arte". 
 
A 8ª Série tem Art Tseu  Week e eles precisam trazer sua própria tesoura, vara de cola, lápis e caderno de esboços 
para a aula. Debby Greenwood 
 
6ª Série 
 
Grau 6 Math  Tutoring com a Sra. Haven e National Honor Society no Zoom esta semana: terça-feira 5-6pm e quarta-
feira 6-7  p.m. Confira seu e-mail para o link! Pais, por favor, certifiquem-se de ter preenchido este formulário do Google 
para dar sua permissão para que seu aluno compareça:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmpf9NuLxKfGZeYIs8OKtCplwd-4ptFBT-
OxcomutWqEBMWQ/viewform?usp=sf_link. 
Você só precisa preencher o formulário do Google uma vez durante todo o ano. Obrigado!  
 
Estudos Sociais - Estamos encerrando nossa unidade na Ásia, e haverá um teste na próxima semana (segunda -feira - 
Grupos ABC e Terça -Grupos DEFV).  Guias de estudo foram aprovados hoje, e há também uma versão eletrônica no 
Google Classroom. Os alunos devem estudar esta semana em casa, e também vamos revisar juntos em sala de aula.   
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais -  A semana foi enviada por e-mail para você esta manhã e os alunos receberam uma cópia impressa. 
Por favor, note que eles serão designados um projeto de conselho de escolha na quinta-feira e precisarão começar a 
trabalhar nele. Não é algo que pode ou deve ser feito em uma noite. Os alunos devem ficar em cima de suas tarefas de 
casa e não tentar empinar todos eles no último minuto! Esta é uma unidade desafiadora, e o trabalho deve ser 
acelerado ao longo da duração do nosso estudo da Grécia antiga. 
 


