
 
 

Notas para a Semana do Lar de 14 de dezembro de 2020 
 

Desejando-lhe um feliz natal e um feliz e saudável Ano Novo! 
 
Férias: O nosso último dia de escola antes das férias é sexta-feira, 18 de dezembro. É um dia cheio de escola. Por favor, 
cuidado com alguns e-mails importantes no início desta semana do Sr. Niles sobre a previsão do tempo e as férias. 
 
Salve a data!!  O nosso 1º Café Dos Pais vai reunir-se na quarta-feira, dia 13 de janeiro, às 18h00! Vamos partilhar 
recursos sobre como ajudar o seu aluno do ensino médio a organizar-se e gerir o tempo. O convite do Zoom será 
publicado em janeiro. Vemo-nos lá!  
 

Atenção CCLCS YELLOW BUS RIDERS - Por favor, observe os seus e-mails hoje e amanhã, pois as 
novas faturas para andar de autocarro estarão a caminho. Este período de faturação será para 
12/3/2020-2/28/2021. Pode pagar a sua conta através de PayPal seguindo este link:  
https://www.cclighthouseschool.org/transportation Também pode pagar em dinheiro ou 

cheque. Obrigado a todos pela sua atenção rápida a estas notas. Se tiver alguma dúvida, por favor envie-me um e-mail  
kscichilone@cclcs.info. 
 
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 a 6 de janeiro de 2021 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 Vacina contra a Gripe antes de regressarem das férias. Se o seu filho já tiver sido vacinado, por favor envie a 
documentação da receção da vacina à enfermeira da escola, quer para o seu endereço de e-mail:  ksmith@cclcs.info ou 
fax através do número 774-237-9041. 
 
Stop & Shop A+ School Rewards - Até à data recebemos $1674,63 ~ sem esforço! Por favor, tenha um momento para 
registar o número de membro stop & Shop de 13 dígitos. Inscreva-se (e pergunte aos seus familiares) online. 
Tudo o que tem que fazer é: 

• Inicie sessão no www.stopandshop.com/aplus  para designar a nossa escola online utilizando o seu cartão Stop 
& Shop. 
• USE O NÚMERO DE ID DA NOSSA ESCOLA: 08617 
• Ligue para a linha direta A+ através do número 1-877-275-2758, caso necessite de assistência. 

Obrigado! 
 

 
Máscaras Extra - Estamos a encorajar todos os alunos a trazerem uma máscara extra todos os dias. Entre o 
recreio e o PE onde uma máscara pode molhar-se para deixar cair uma máscara, uma máscara extra é sempre 
uma boa ideia! 



 
Aborrecida durante as férias? À medida que avançamos para as nossas férias, você pode encontrar-se com algum 
tempo livre. Envolva-se e divirta-se com estes sites gratuitos!  https://www.commonsense.org/education/top-picks/10-
great-free-websites-for-middle-school 
 
Sente-se stressado? Nesta época do ano, as coisas podem parecer especialmente agitadas e esmagadoras, para todos 
nós! Aqui estão alguns recursos úteis para ajudá-lo, desde a segurança alimentar à saúde mental.  
https://www.frcma.org/about/resources-support-you 
 
8º ano 
 
Esta é a semana de ensaio de referência na ELA!!  Um longo e-mail foi para casa na semana passada com detalhes sobre 
este teste anual. Enquanto os alunos devem completar os seus ensaios INDEPENDENTEMENTE todos os adultos no seu 
mundo são encorajados a ajudá-los a responsabilizar-se por terminar este ensaio a tempo e dar-lhe o seu melhor 
esforço. Ajudar a criar um espaço de trabalho tranquilo em casa, pedir para ver os seus documentos para monitorizar o 
progresso, e verificar se um documento com um ensaio completo dactilografado é transformado na Sala de Aula do 
Google até às 15h desta sexta-feira são todas boas estratégias.  Os alunos são autorizados (e encorajados) a usar um 
organizador gráfico (no Google Classroom), o manual de ensaios e a rubrica enquanto funcionam. 
 
Depois das férias, começaremos o Senhor das Moscas. Os estudantes podem querer comprar a sua própria cópia do livro 
para que possam fazer notas de margem. 
 
A 8ª Oportunidade de Patinagem do 8º Ano é esta quarta-feira. . os alunos do 8º ano são convidados a Charles Moore 
Arena em Orleans para manter viva a nossa tradição anual de patinagem de férias. Este é essencialmente um skate 
público limitado apenas a cclcs 8º ano. 
 

§ Cohort ABC é bem-vindo a aderir das 12:15 às 12:55. 
§ Cohort DEF é bem-vindo para se juntar das 13:00 às 13:40. 
§ A coorte virtual pode escolher qual coorte presencial para se juntar. 

 
Os protocolos de segurança COVID para CCLCS e CMA serão seguidos, incluindo patins de aluguer pré-encomenda, um 
número limitado de crianças no gelo, e máscaras em todos os momentos.  
 
$5 no dia de skate, mais $2 para patins alugados. Por favor, RSVP preenchendo este formulário o mais rápido possível! 
https://forms.gle/DUX6217YgZN1aysB7 


