
 

 
 

NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Feliz Ação de Graças para todas as nossas famílias! 
 
 
Esta semana - terça-feira é meio dia com um tempo de demissão às 11:45 (todos os meios dias serão 
dispensados às 11:45). Não há escola na quarta-feira.  Atenção:  Nossos ônibus escolares amarelos 
funcionarão, mas o ônibus Flex não para aqui na escola a essa hora do dia. Os autocarros de dardo ainda 
podem ser organizados ligando para CCRTA em 1-800-352-7155. Obrigado!  
 
Próxima semana -  Por favor, note que segunda-feira, 30 de novembro e terça-feira, 1º de dezembro são DIAS 
VIRTUAIS para TODOS! Códigos de zoom e links serão enviados via Júpiter para contas de alunos e pais. Essas 
informações também serão publicadas nas salas de aula do Google dos professores. Quinta-feira, 3 de 
dezembro e sexta-feira, 4 de dezembro são dias híbridos regulares 
 
Cafés Pais e Guardiões! Oi famílias CCLCS! Esperamos hospedar mensalmente "cafés" virtuais para pais e 
responsáveis. Estes terão menos de uma hora de duração e incluirão uma mini aula sobre tecnologia, 
programação, etc. bem como tempo para perguntas e respostas. Por favor, complete a pesquisa baseada em 
juros abaixo da melhor forma possível. Dependendo do feedback, nosso primeiro café começará em 
dezembro! Obrigado!  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0yPnccHdoM2DmpRayFsf3-
uqmbEulCjKot4aQSio62rlwDg/viewform?usp=sf_link 
 
Stop & Shop A+ School Rewards  - À medida que entramos na temporada de férias com muitas compras de 
supermercado a serem feitas, por favor, tire um momento para registrar seu número de membro do Stop & 
Shop de 13 dígitos. As compras que você faz na Stop and Shop serão transformadas em pontos que serão 
convertidos em dinheiro para nossa escola! Inscreva-se (e seus familiares) online. 
Tudo que você tem que fazer é: 

• Faça logon para www.stopandshop.com/aplus para designar nossa escola on-line usando seu cartão 
Stop & Shop. 
• USE NOSSO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR: 08617 
• Ligue para o Hotline A+ no 1-877-275-2758 se precisar de assistência. 

Obrigado! 
 
Um lembrete para ter seu filho vacinado para a gripe sobre o thanksgiving  Break. 
Todas as crianças em idade escolar, híbridas e virtuais, são obrigadas pelo Estado a serem vacinadas para a 
gripe até 31 de dezembro de 2020. Nossos registros indicam que 60% dos nossos alunos NÃO foram 
vacinados.  



Se seu filho já foi vacinado, encaminhe a documentação do recebimento da vacina para a enfermeira da escola 
em seu endereço de e-mail: ksmith@cclcs.info  ou fax: 774-237-9041. 
 
Caso seu filho ainda não tenha sido vacinado, entre em contato com o pediatra para agendar uma consulta. 
Há também várias farmácias que estão oferecendo a vacina. 
 
Música 
 
Membros da banda!  
Apenas um lembrete de que estamos começando a agendar aulas remotas. Por favor, envie um e-mail para a 
Sra. Doriss se quiser ser incluído! Falta ver todo mundo! 
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais - O projeto Mesopotâmia foi designado. Está previsto para 11 de dezembro. Tudo o que os 
alunos precisam para ter sucesso é postado no Google Classroom, os alunos terão algum tempo para trabalhar 
nele no Bloco Acadêmico, mas eles precisarão passar um tempo fora do horário escolar para completá-lo. 
Embora o projeto seja focado principalmente na escrita, os alunos também precisam fazer uma réplica de um 
dos objetos que escolherem. Os alunos são incentivados a usar o que estiver espalhado pela casa como caixas, 
isopor, barras de sabão (pergunte ao seu aluno sobre isso!!), argila, modelo de magia, etc. Em vez de argila, 
você pode fazer um pouco de massa de sal! Há uma receita fácil no  
https://www.yummytoddlerfood.com/activities/the-best-salt-dough-ornaments/ se você precisar de uma. Se 
você tiver alguma dúvida sobre o projeto, envie um e-mail  dgarran@cclcs.info 
 
Notas da Comunidade 
 

 



2º Festival Anual de Cinema da Juventude de Wellfleet - sexta-feira 7 de maio - domingo 9, 2021 
Wellfleet Preservation Hall tem o prazer de anunciar o retorno do Festival de Cinema da Juventude de 
Wellfleet para seu 2º ano. Este programa cria um espaço para jovens e aspirantes a cineastas de 8 a 18 anos 
para mostrar seu trabalho e incentiva a exploração criativa, o desenvolvimento de habilidades de contar 
histórias e o avanço do conhecimento técnico através das artes visuais. 
 
Os filmes poderão ser apresentados de 1º de dezembro a 15 de março de 2021. As categorias de submissão 
incluem narrativa (drama, comédia, ficção científica), animação, documentário e videoclipe. Os cineastas 
serão divididos em 3 faixas etárias: 8 -11, 12 – 14 e 15 – 18. Orientações adicionais e instruções sobre como 
enviar um filme podem ser encontradas em www.wellfleetpreservationhall.org.  
 
Os finalistas para participar da programação do festival serão selecionados entre filmes qualificados recebidos 
pela data de encerramento das inscrições. Um comitê de submissões composto por funcionários do Hall e 
voluntários revisará os filmes e a programação final do festival será anunciada até 15 de abril.  
 
 
Jr. Tech anuncia programas STEM online e presenciais para meninos e meninas nas séries 5 – 8 
A Jr. Tech anuncia que as inscrições estão abertas oficialmente para as ofertas de workshop STEM do ano 
letivo de 2020 – 2021. Os alunos podem gostar de aprender temas STEM além do currículo em sala de aula. Os 
tópicos incluem design de arquitetura, design de pacotes sustentáveis, fazer com que a contação de histórias e 
a arte ganhassem vida usando o Scratch e projetar uma sala de fuga digital. Veja a lista completa e links abaixo 
para ofertas on-line e presenciais. 
Contato: Phyllis Russell 774-994-2097  phyllis@juniortech.org 
  
https://juniortech.org/jr-tech-announces-online-and-in-person-stem-programs-for-boys-and-girls-in-grades-5-
8/ 
 
 
 
 


