
 
 

Notas para Casa a Semana de 4 de janeiro de 2021 
 
 
Admissões para o Ano Letivo 2021-2022 - Um lembrete às nossas famílias com irmãos do 5º ano que 
gostariam de frequentar o CCLCS no próximo ano - deve preencher o formulário de candidatura e submeter-se 
dentro da mesma linha temporal que os outros candidatos. Se  conhece famílias com alunos do 5º ano que 
gostariam de investigar o CCLCS como opção para o 6º ano, por favor, informe-os sobre o nosso próximo Open 
House Virtual no dia 6 de janeiro e as admissões em geral. A informação é publicada no nosso site.  
 
Vacina contra a gripe -Todas as crianças em idade escolar, híbridas e virtuais, são obrigadas pelo Estado a ser 
vacinadas para a gripe o mais tardar até 28 de fevereiro. Os nossos registos indicam que 60% dos nossos 
alunos não foram vacinados. Se o seu filho já tiver sido vacinado, por favor envie a documentação da receção 
da vacina à enfermeira da escola no seu endereço de e-mail:  ksmith@cclcs.info  ou fax: 774-237-9041. 
 
Programa de Almoço - Por favor, lembre-se de fazer as suas encomendas antes do almoço. O mês de janeiro 
está aberto. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, por favor envie um e-mail a Andrea Philbrook para  
aphilbrook@cclcs.info 
 
VISTA-SE EXTRA CALOROSAMENTE -  Lembre os seus filhos para se vestirem de forma mais calorosa para a 
escola este ano. Isto inclui casacos quentes, calças compridas e chapéus e luvas todos os dias. Temos várias 
pausas de máscaras ao ar livre diariamente e as crianças comem ao ar livre o máximo possível. Muitas vezes é 
muito ventoso aqui no nosso campus e os estudantes podem ficar muito frios muito rapidamente. 
 
Garrafas de água - Por favor, encoraje o seu filho a levar uma garrafa de água à escola todos os dias. E, por 
favor, rotule claramente a garrafa de água. Obrigado, obrigado! 
 
Precisa de um Good  Book  Suggestion? Este outono, os alunos do CCLCS reuniram-se todas as semanas para 
sair dos ecrãs e abraçar o seu amor pela leitura. Este site é uma coleção de críticas de livros de participantes 
do seminário. Leitura feliz! Veja o site "CCLCS Goodreads" do Seminário do Livro de outono para avaliações de 
livros:  https://sites.google.com/cclcs.info/cclcs-good-reads/home 
 
Winter Seminar  Information  - O menu para o nosso primeiro seminário de inverno será enviado às famílias 
amanhã (terça-feira 1/5) por e-mail. Este inverno os alunos terão a oportunidade de realizar dois seminários, 
com o primeiro a decorrer de 13 de janeiro  a 24 de fevereiro. O segundo seminário de inverno terá lugar em 
março e abril.  
 
Por favor, reveja os seminários amanhã e tenha uma conversa com os seus alunos. Eles vão escolher cinco 
opções potenciais na quarta-feira AM durante o que é normalmente o seu horário de aula de seminário 
(10h45). Neste momento, os alunos voltarão ao seu zoom consultivo para visualizar os slides do seminário e 
inscrever-se para escolhas.  



 
Alguma pergunta ou preocupação? Entre em contato com a coordenadora do seminário Hannah 
Kast(hkast@cclcs.info) 
 
7º Ano 
 
Estudos Sociais - Há um grande teste à antiga Mesopotâmia na próxima semana! Será dado em 2 secções, 
uma secção em cada dia presencial. Segunda-feira (ABC) / Terça-feira (DEFV) será a secção de resposta 
aberta/resposta curta que se concentrará em grandes quadros e conceitos amplos. Quinta-feira (ABC) / Sexta-
feira (DEFV) vai focar-se na nitty gritty como identificação de mapas e vocabulário. Os alunos têm o guia de 
estudo em sala de aula. As páginas 1-3 devem estar concluídas até quinta-feira, em preparação para 
completar as páginas 4-6 na aula na quinta/sexta-feira e as páginas 7-8 em bloco académico na quinta/sexta-
feira. Som confuso? É!! Os alunos receberam uma cópia da programação hoje no ABC. A DEF vai recebê-la 
amanhã e eu vou postá-lo para V. Phew!! 
 
8º ano 
 
ELA - Esta semana começaremos a ler O Senhor das Moscas. Os alunos são encorajados a ter a sua própria 
cópia do livro, mas podem pedir uma cópia da escola, se necessário! Falaremos de estratégias de anotação 
para ajudar na nossa análise do simbolismo e alegoria durante esta unidade, para que marcar a sua própria 
cópia do livro possa ajudar com isso. Também vou partilhar um link para um audiolivro para todos os alunos 
acederem, se quiserem. 
 
Os alunos também deveriam estar a fazer progressos com o seu projeto de leitura independente. Se ainda não 
escolheram um livro, têm de o mais rápido possível.  
 
Por último, as notas de ensaio de referência serão publicadas nas notas de Júpiter até terça-feira pm, e os 
alunos receberão uma cópia impressa do seu ensaio com comentários na quinta e sexta-feira. Uma pontuação 
baixa significa apenas que os alunos vão querer aceder a todas as oportunidades de ajuda extra para futuros 
ensaios este ano para que possamos continuar a fortalecer esta habilidade de escrita antes do ensino 
secundário!  


