
 
 

NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 2 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
 

CLÍNICADE  GRIPE INFANTIL ESTA SEMANA:  Estamos realizando uma clínica de gripe nesta quinta-feira aqui no 
CCLCS das 8h30 às 10h30. Se você estiver interessado em ter seu filho recebendo a vacina, preencha o 
formulárioe retorne à enfermeira o mais rápidopossível, seja via e-mail:  ksmith@cclcs.info ou por fax: 774-
237-9041. Osre são três  formulários  publicados em nosso site sob  
https://www.cclighthouseschool.org/forms  sob Formulários de Informações sobre Gripe. 
 
Todos os pedidos e formulários devem ser recebidos na escola até terça-feira, 3 de novembro.  Se recebermos 
mais solicitações do que podemos acomodar, notificaremos os pais dos alunos que não poderão receber a 
vacina na escola. 
 
Preencha as duas formas de gripe se você não tiver uma preferência de vacina (injetável versus névoa). Se 
você preferir apenas um tipo de vacina, preencha esse formulário apenas. Quaisquer perguntas ou 
preocupações podem ser dirigidas à enfermeira, Kate Smith em ksmith@cclcs.info.  Além disso, preencha o 
Formulário de Vacina contra Gripe CCLCS. 
 
ATENÇÃO: TODOS OS ESTUDANTES DEVEM SER VACINADOS PELO ESTADO PARA A GRIPE ATÉ DEZEMBRO DE 
2020. Por favor, encaminhe a documentação do recebimento da vacina para a enfermeira da escola. Obrigado 
por sua cooperação com este assunto vitalmente importante. 
 
 
DA SECRETARIA DE ENFERMAGEM SOBRE O COVID-19:  Pedimos que todas as famílias tirem tempo para 
avaliar a saúde de seus alunos todas as manhãs antes de entrar no prédio. Para isso, abaixo estão as diretrizes 
às quais estamos pedindo às famílias que aderam. 
 

OS SINTOMAS DO COVID 10 INCLUEM: 
• Febre 100,4 ou superior 
• Tosse não devido a outra causa, taltosse  crônica ou alergias 
• Dificuldade para respirar ou falta de ar 
• Nova perda ou 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 runny nose não devido a outras causas, como alergias (quando em combinação com outros 

sintomas) 
 

Por favor, chame seu aluno se eles não estiverem frequentando a escola. Por favor, prepare-se para explicar 
qualquer sintoma. Obrigado por sua cooperação com este assunto importante. 



Música 
 
CCLCS Strings: Agora que estamos mais estabelecidos no ano letivo, é hora de nos estabelecermos em 
seletivas/aulas de cordas! Se você é um músico de cordas da sétima ou oitava série, você sabe que no passado 
tivemos seletivas para que possamos trabalhar juntos em grupos menores. Isso vai continuar este ano! Se 
você é um novo aluno do 6º ano e gostaria de participar de strings para continuar suas habilidades ou começar 
como iniciante, nós o damos as boas-vindas ao CCLCS Strings! O programa de cordas é para violinistas, violas e 
violoncelos. 
 
As primeiras coisas primeiro... 

• Por favor, deixe-me quem você é e que instrumento você toca e seu nível de experiência. Por favor, 
envie um e-mail para a Sra. Schultze,  celloduo@verizon.net  me avise. 

• Nesta quinta-feira, dia 5, e sexta-feira, dia 6, estarei no CCLCS no início da escola e estarei afinando 
instrumentos para começarmos.   

• Assim que eu souber quem gostaria de participar, estarei estabelecendo horários para aulas/seletivas 
on-line para a semana seguinte.   

• Durante esses momentos aprenderemos algumas partes e habilidades do conjunto juntos, pois 
tentaremos ter algum tipo de performance virtualmente (ou ao ar livre) na Primavera. 

• Estou ansioso para ouvir de todos vocês esta semana, e vê-lo na quinta e sexta-feira para ficar 
sintonizado para o início de Strings! 

 

Sra. Schultze 
 
Banda! Atenção membros da banda, novos e velhos! Ainda estou esperando que as restrições de Covid aos 
instrumentos de sopro sejam levantadas. Até lá, gostaria de saber se algum de vocês está interessado em ter 
algumas aulas remotas ou seletivas. Se estiver interessado, por favor me mande um e-mail e veremos o que 
podemos montar. Doriss em  edoriss1685@comcast.net 
 

6ª Série 
 

Estudos Sociais - Haverá um tuiz (não é bem um teste/não é bem um teste) na unidade mundial nesta quinta-
feira (grupos ABC) e sexta-feira (Grupos DEFV).  Um guia de estudo foi desmaiado em sala de aula, e revisamos 
o material.  Há também uma cópia do guia de estudo, um Quizlet e outros materiais de revisão no Google 
Classroom para as crianças usarem para ajudá-las a estudar esta semana.  
 

7ª Série 
 

Estudos Sociais - Estamos deixando a Idade da Pedra no passado e seguindo para a Mesopotâmia! Por favor, 
lembre seu aluno de trazer uma pasta vazia para esta nova unidade; todos os materiais entregues até o 
momento podem ser deixados em casa ou reciclados. As notas dos testes foram postadas em Júpiter e estou 
trabalhando na classificação dos projetos do Choice Board. Por favor, verifique se seu projeto foi devolvido 
para mais trabalho com base nas instruções. Por fim, os alunos terão duas tarefas de casa esta semana que 
serão postadas em Sala de Aula na segunda e quinta-feira, respectivamente. Obrigada! 
 

8ª Série 
 

ELA - Projetos de Lápis Vermelho estavam previstos para hoje! Em seguida, estamos passando para nossa 
unidade de Bootcamp de Contos/Ensaios. Os alunos receberão um "manual" em espiral esta semana que 
contém todos os recursos necessários para as próximas 6-8 semanas. Isso precisa ir e voltar da escola todos os 
dias! Esta unidade, que culminará com um teste de redação de referência no final de dezembro, é acelerada, 
por isso, por favor, encoraje seus alunos a usar seus recursos e se manterem atualizados com seu trabalho.  



 
Coorte Virtual ELA - Há cópias impressas do Manual de Redação para seus alunos disponíveis para retirada na 
escola. Se seu aluno pegou emprestado uma cópia do Lápis Vermelho da  escola, por favor, devolva-o neste 
momento! Obrigado, você é um idiota. 
 
 
 
 
 
 
 


