
 
4 de maio de 2020  
Olá, famílias de farol 
 
É ótimo ver que a primavera parece estar aparecendo na paisagem de Cape Cod! Espero que o clima 
melhorado ajude a animar um pouco o espírito de todos, considerando tudo o que estamos passando. 
 
Esta é a semana de agradecimento aos professores! Tenho certeza de que todos querem se juntar a mim e 
agradecer à nossa equipe dedicada do CCLCS por trabalhar tanto por nossos filhos durante esta nova versão 
da escola. A capacidade de nossa equipe de redesenhar o currículo de maneira a enfatizar as habilidades e 
conceitos mais importantes em cada uma de suas áreas tem sido uma maravilha de se observar. Mais do que 
isso, foi inspirador ver nossos professores lutando arduamente para tentar alcançar todos os alunos sob seus 
cuidados durante um período em que não é fácil fazê-lo. Huzzah para os professores do CCLCS! Em honra de 
nossos professores, o CCLCS estará comprando uma árvore que plantaremos nas dependências da escola em 
um local que criará um local para os professores relaxarem quando a escola voltar ao normal. 
 
Também quero agradecer aos professores substitutos - todos os pais, responsáveis e irmãos que estão 
trabalhando tão duro para estruturar seus dias de maneira a permitir que seus filhos tenham sucesso em 
condições desafiadoras. Isso não é fácil, e os adultos que mantêm suas comunidades locais ocupam um lugar 
especial no coração de seus professores, especialmente agora. Agradecemos e confiamos em sua parceria 
agora mais do que nunca. 
 
ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: Espero que todos vocês tenham revisado a política de classificação do 
Termo 3 que enviamos na semana passada. Com base na enxurrada extra de trabalho passada na semana 
passada, parece que muitos de vocês fizeram. Gostaria de salientar algumas coisas que ajudarão você e seus 
alunos a saber se você está seguindo o caminho para receber crédito neste termo: Os 

➔ professores estão atualizando seus algoritmos de classificação em Júpiter para que as notas refletidas 
sejam consistentes com a nova política. Isso significa que a nota de Júpiter poderá lhe dizer se você 
está fazendo o suficiente para receber crédito em qualquer curso. Caso contrário, você poderá ver as 
atribuições que precisa fazer. 

➔ Ativaremos uma configuração em Júpiter que o alertará se você ficar abaixo do nível para receber 
crédito e uma classe específica. Você também pode ativar esses alertas entrando em sua própria 
conta. 

➔ Esperamos ter essas alterações no sistema de Júpiter prontas para quarta-feira, o mais cedo ou 
sexta-feira, se tivermos alguma falha. 

➔ Observe que esses sistemas de alerta não substituirão o fato de seus professores e administradores 
estarem prontos para ajudá-lo a qualquer momento.  

 
Fique seguro e saudável! 
Mr. Niles 



 
 
Links para tarefas semanais (visão geral) -  
sexta série / sétima série / Oitavo ano 
 
Links para "De relance" (tarefas por dia - visão alternativa) -  
Sexto ano  
 

 
 
Coleta de material escolar -  Todas as famílias que precisam de material escolar adicional podem entrar em 
contato com a escola e agendar uma coleta. Entre em contato com Catherine O'Leary em coleary@cclcs.info 
para organizar a obtenção de materiais. 
 
ANUÁRIO! Agora, estamos recebendo pedidos de anúncios e livros para a edição 2020 do nosso anuário 
escolar, que chegará em junho. Se você estiver interessado em comprar um livro, preencha o formulário de 
pedido abaixo e envie-o de volta para mim, com pagamento, até sexta-feira, 29 de maio de 2020. Além disso, 
você pode pagar via PayPal.  
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TVHQLP3LZMHMG  
 
Ainda à procura de mais selfies para o anuário !! Envie para yearbook@cclcs.info.  
 
Serviços Locais de Alimentação - https://bit.ly/39swSJt  
 
Recursos durante esse período - Criamos uma página da Web com recursos para pais e alunos. Nessa 
página estão cartas do Sr. Niles, serviços de alimentação, documentos de atribuição de notas, informações 
sobre tecnologia, serviços de aconselhamento e professores de apoio acadêmico. Nós atualizamos todas as 
semanas. https://www.cclighthouseschool.org/distance-learning 
 
8ª série Pais! Faltam 8 registros - Um e-mail foi enviado a você, incluindo umeletrônico de 
formulárioLiberação de registro para você assinar. Este é um formulário importante que deve ser preenchido 
para que o CCLCS libere o registro permanente de seu filho na escola escolhida. Se você não tiver certeza de 
qual escola seu filho irá frequentar no próximo ano, Sallie Probolus (sprobolus@cclcs.info) com qualquer 
informação que possa ter sobre o atraso. 
 
Você gosta de cozinhar? Interessado na cultura do Oriente Médio? O Centro de Estudos do Oriente Médio 
sediará seis sessões diferentes sobre culinária árabe, persa, judaica sefardita e turca. As pessoas receberão 
uma lista de ingredientes com antecedência, para que possam estar preparadas para cozinhar junto com o 
especialista. https://cmes.arizona.edu/virtual_cooking_festival   
 
Lançando ESTA SEMANA: O Centro de Estudos do Oriente Médio da Universidade do Arizona e o Centro de 
Estudos da América Latina, dois Centros Nacionais de Recursos endossados pelo Departamento de Educação 
dos EUA, título VI, desenvolveram uma experiência / jogo educacional on-line GRATUITO para os alunos, que 
permitirá aulas até estudantes de escolas domésticas, séries 4-12, para explorar o mundo. Os alunos terão a 
oportunidade de embarcar em uma das três viagens diferentes, cada uma indo para três países diferentes. 
Também existem 5 faixas diferentes, para que, embora todos os estudantes visitem os mesmos 3 países, eles 
visitem cidades diferentes, tornando uma experiência divertida compartilhar seu trabalho com o resto da classe. 
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Um programa de computador os levará automaticamente para as diferentes cidades. Depois de completar 2 
atividades curtas (1 necessária e 1 extraída de 3 opções diferentes), o aluno pode seguir para o país. Qualquer 
aluno que concluir uma viagem a três países receberá um certificado (por e-mail - bom para os alunos do 
ensino médio listarem em seus currículos) e entrar em um sorteio de prêmios (enviado pela Amazon). Se um 
aluno quiser concluir duas outras viagens (cada uma com três países diferentes), ele / ela pode obter um 
certificado de nível superior e chances adicionais de ganhar. Deve ser uma experiência de aprendizado ótima e 
divertida. Confira em: https://las.arizona.edu/road-maps-around-world-adventure  
 
 

Aniversário  Gritar  Outs! 

Alunos:  
Avery Miltimore - 4 de maio!  
Hannah Lovely - 8 de maio 
Ryan Amerault - 9 de maio! 
Eli McPherson - 10 de maio! 

 

Meme da Semana -  
 

 

https://las.arizona.edu/road-maps-around-world-adventure


      It’s CCLCS Yearbook Ad Time!
 
 
 
 
May 4, 2020 
 
Dear Parents, 
We are now taking ad and book orders for the 2020nedition of our school yearbook, which will arrive in 
June. If you are interested in purchasing a book, please complete this order form and send it back to me, 
with payment, by Friday, May 29, 2020.  
 
Thank you, Mindy Lamothe  
mlamothe@cclcs.info  
 

1.) Pay with a credit card: Click on this link to PayPal 
 
2.) Pay with a check: Use this yearbook order form 
 
 

Description Price Amount Total 

2020 CCLCS Yearbook $20.00   

TOTAL  
 
 

Your Information 
Please use one form for multiple siblings. 
 

 
Student’s Name: _______________________________________________ Homeroom: _________________________ 
 
 
Student’s Name: _______________________________________________ Homeroom: _________________________ 
 
 
Parent’s Name: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Parent Phone Number: ________________________ Email: _______________________________________________ 
 
 

 
Send your form and check to: 
 
Cape Cod Lighthouse Charter School 
c/o Mindy Lamothe 
195 Route 137 
East Harwich, MA 02645 
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