
 
 

NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 19 DE JANEIRO DE 2021 
 
 
Inscrições para o Ano Letivo 2021-2022  
§ O prazo para inscrições é segunda-feira, 25 de janeiro ao meio-dia. 
§ A loteria para os alunos da 6ª Série está sendo realizada quarta-feira, 27 de janeiro. 
 
Este é um lembrete para nossas famílias com irmãos do 5º ano que gostariam de participar do CCLCS no próximo ano - 
você deve preencher o formulário de inscrição e se submeter dentro do mesmo cronograma que outros candidatos.  
Entre em contato com o escritório se tiver alguma dúvida ou preocupação. Se você conhece famílias com alunos do 5º 
ano que gostariam de investigar o CCLCS como opção para o 6º ano, por favor, informe-as sobre o prazo também. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE VACINAS SOBRE GRIPE - O Estado abriu mão da exigência de que todas as crianças em idade 
escolar recebam a vacina contra a gripe para que possamos concentrar todos os nossos esforços para levar a vacina 
COVID a todos. Obrigado a todos os pais que tiveram seus alunos imunizados. É um passo importante para manter todos 
saudáveis. 
 
GARRAFAS DE ÁGUA -  Émuito importante ENVIAR SEU FILHO COM UMA GARRAFA DE ÁGUA TODOSOS DIAS. O 
tradicional bebedouro foi fechado por razões Covid-19, por isso somos apenas uma estação de enchimento de garrafas 
de água. Não temos copos e estamos tentando evitar qualquer contato desnecessário. Por favor, envie uma garrafa de 
água com o nome do seu filho claramente impresso nela. Obrigado, você. 
 
7º  Ano 
 
ESTUDOS SOCIAIS - Concluímos estudos da Mesopotâmia. Por favor, note que não haverá mais trabalho desta unidade, 
pois já fizemos o teste. A seguir: Grécia! Os alunos devem esperar duas tarefas de casa por semana durante esta 
unidade, bem como  dois  pequenos projetos e um teste. Além disso, passaremos mais tempo trabalhando para 
responder a perguntas de resposta aberta. Por favor, note que os alunos do trabalho são designados durante  
umbloqueiocademico  Bem seus dias em casa é necessário e éclassificado. Todas as famílias são instadas a verificar 
Júpiter juntas regularmente para ver o que está faltando e como os alunos estão fazendo. 
 
8ª Série 
 
ELA - Projetos independentes de leitura devem ser entregues até o final da semana. ABC deve entregar sua cópia 
impressa na quinta-feira, DEF deve entregar sua cópia impressa na sexta-feira. A coorte virtual pode deixar cair uma 
cópia na escola a qualquer hora desta semana ou carregar uma foto no Google Classroom. Da mesma forma, as 
Caricaturas do Senhor das Moscas devem ser entregues na próxima semana, cópias impressas para a ABC com 
vencimento na segunda-feira, def devido terça-feira. A coorte virtual pode soltar uma cópia impressa na escola ou enviar 
uma foto para o Google Classroom! 


