
 
 

NOTAs PARA CASA A SEMANA DE 24 DE FEVEREIRO 202O 
 
Sinais do Programa de Suicídio para alunos do 7º e 8º ano: Durante as semanas de 9 a 20 de março na aula 
de saúde, os alunos do 7º e 8º ano assistirão a um vídeo apropriado para a idade e participarão de uma 
discussão guiada com a enfermeira da escola e o psicólogo escolar sobre depressão, suicídio e o que fazer se 
estiverem preocupados com eles mesmos ou com um amigo. 
 
Após o vídeo, os alunos completarão uma pequena triagem para depressão e um deslize de resposta 
indicando se gostariam de falar com um adulto sobre quaisquer preocupações. Uma carta é anexada com mais 
informações.  Entre em contato com a Sra. Marvullo,school  psychologista, se tiver alguma  dúvida. Por favor, 
só devolva o formulário se você não quiser que seu filho participe deste programa. mmarvullo@cclcs.info 
 
Clubes e Atividades 
 
Art Spark é o programa gratuito de enriquecimento de artes pós-escola da CCLCS que oferece atividades de 
arte divertidas e inspiradoras para os alunos às quartas-feiras das 15h às 17h art spark Session II começa em 
11 de março e as inscrições estão disponíveis na Sra. Greenwood ou no  main  office. As inscrições são 
limitadas e as inscrições devem ser entregues à Sra. Greenwood até 4 de março. 
 
Apresentadores da Shark Smart NSTA se reúnem todas as segundas-feiras depois da escola até as 16h no 
quarto da Sra. Haven para se preparar. Vejo você lá! 
 
Governo Estudantil - Um ENORME  HUZZAH  e obrigado a todos que doaram itens para a nossa venda de 
bolos do Dia dos Namorados. Arrecadamos US$ 460 para a American Heart Association durante o "Mês 
Nacional do Coração" de fevereiro! ". 
 
Música 
 
Strings! Esta  programação desta semana    para cordas: 

• Quarta-feira, 26 de fevereiro será Mallory e Delia às 7:30 da manhã, e às 8 da manhã será  Claire. 
• Sexta-feira, 28 de fevereiro será conjunto para todos às 7:30 da manhã, o primeiro período será Rachel 

no quarto do Sr. Novak, e o segundo período será Dylan na sala do Sr. Bates. Sra. Schultze 
 
Seminário 
 
Esta sexta-feira é nossa ÚLTIMA sessão de seminário do segundo mandato. Obrigado a todos os voluntários 
e parceiros da nossa comunidade. Vamos fazer uma pausa nos seminários em março e retomar com 
seminários de primavera pouco antes das férias de abril!  
 
6ª Série 



 
Matemática - A avaliação de matemática do plano de coordenadas é nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. Os 
guias de estudo foram iniciados em sala de aula hoje (alguns concluídos) e serão revisados amanhã em sala de 
aula. Os alunos devem ter suas pastas organizadas e prontas para uso como recurso na quarta-feira durante a 
prova. Cópias do guia de estudo e chave de resposta estão na matemática Google Classroom. O laboratório de 
matemática esta semana é quarta-feira de manhã às 8:10 da manhã no quarto da Sra. Garran ou quinta e 
sexta às 8:10 da manhã no laboratório de matemática. Obrigado por apoiar nossos matemáticos! 
 
Apesar de ser mais primavera do que inverno fora, os alunos ainda precisam ter um casaco para P.E.  Os 
alunos também precisam usar sapatos apropriados para P.E.   
 
7º Ano 
 
Estudos Sociais - Estamos na Grécia antiga! Por favor, note que esta unidade contém alguns conceitos de alto 
nível, como democracia, cidadania e filosofia. Você vai se surpreender com o que seus alunos voltam para casa 
falando! Haverá um projeto para esta unidade que será designado na próxima semana. Para o projeto, os 
alunos precisarão de um vaso ou vaso para que se você estiver fazendo qualquer plantio de primavera, 
segure-se naqueles vasos de terracota e recipientes de plástico único! Se você tiver algum extra, por favor, 
sinta-se livre para enviar alguns para estudantes que possam precisar de um.  
 
8ª Série 
 
ELA - Continuamos progredindo com To Kill a Mockingbird! O jornal #2, que se cobre até o capítulo 11, deve 
ser lançado amanhã para W+Y e quarta-feira para X+Z. Antes de quinta-feira, os alunos também precisarão 
"entrevistar" um adulto sobre algumas citações de Atticus Finch. Procure uma folha com três citações sobre 
ele, e um espaço para os alunos perguntarem qual ressoa com você mais e por quê. Isso é para quinta-feira 
para todas as aulas! 
 
Calendário 
 
9-20 de março Programa SOS da 7ª e 8ª séries 
12 de março - Polish Dental 
Reunião do Conselho de 16 de março, 18h 
20 de março Termina o período 2 
24 de março, meio dia, demissão às 11h45. 
26 de março - Visita aos Dom Flemons 
31 de março 6ª série ELA MCAS 
1 de abril 6ª série ELA MCAS 
7 e 15 de abril 8ª série ELA MCAS 
14 e 15 de abril 7ª série ELA MCAS 



 

24 de fevereiro de 2020 

Prezados pais / responsáveis: 

A adolescência é marcada por uma montanha-russa de emoções, um desafio para os alunos e seus pais. Pode ser difícil 

distinguir entre confusão normal dos adolescentes e o que poderia ser um problema de saúde mental. A depressão está 

se tornando mais comum entre os jovens e parece afetar os alunos mais cedo. Depressão é tratável; Mas a depressão 

não tratada é um importante fator de risco para suicídio. 

Para resolver esses problemas de forma proativa, nossa escola oferece educação sobre prevenção de suicídio usando os 

Sinais de suicídio da SOS. O SOS incentiva os alunos a procurar ajuda se estiverem preocupados consigo mesmos ou com 

um amigo. O SOS é um programa baseado em evidências que demonstrou uma melhoria no conhecimento dos alunos e 

atitudes adaptativas sobre o risco de suicídio e depressão, bem como uma redução nas tentativas reais de suicídio. 

Os nossos objectivos para participar neste programa incluem estudantes de ensino: 

·       que a depressão é tratável, então você é encorajado a procurar ajuda 

·       Como identificar depressão grave e o risco potencial de suicídio em si ou em um amigo 

.       ATO (reconheça, cuide e conte a um adulto de confiança) se você estiver preocupado com você ou com um 

amigo 

·       Quem pode ir à escola em busca de ajuda, se precisar? 

 

Durante as semanas de 9 a 20 de março na aula de saúde, os alunos da 7ª e 8ª séries assistirão a um vídeo apropriado à 

sua idade e participarão de uma Discussão guiada com a enfermeira da escola e o psicólogo da escola sobre depressão, 

suicídio e o que fazer se estiver preocupada consigo mesma ou com um amigo. Após o vídeo, os alunos farão um breve 

teste de rastreamento da depressão e um recibo de resposta que indica se eles gostariam de conversar com um adulto 

sobre quaisquer preocupações. 

 

Nós encorajamos você a visitar www.sossignsofsuicide.org/parent para obter informações sobre os sinais de alerta do 

suicídio de jovens, acesse recursos úteis e aprenda mais sobre a mensagem principal que todos os alunos aprenderão 

em sala de aula. 

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre este programa, entre em contato comigo em 774-408-7994 ou pelo 

e-mail mmarvullo@cclcs.info.  Se você NÃO autorizar seu filho a participar do SOS, assine e devolva o formulário antes 

de 5 de março de 2020.  

 

Atenciosamente, 

Mary Marvullo 
School Psychologist  
 
I, ____________________________________ [nome dos pais / responsável] NÃO autorizar  

  ______________________________________ [nome do aluno] para participar dos Sinais de Suicídio da SOS. 

  ______________________________________ [Assinatura dos pais / responsável] 
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