
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 23 DE MARÇO DE 2020 
 
Bem-vindos à segunda semana de aprendizado remoto. Quero enviar um grande agradecimento a todas as 
famílias que trabalharam tanto para fazer da primeira semana de aprendizado remoto um grande sucesso. Sei 
que aprender em casa nunca será tão bom quanto vir para a escola, mas todos precisamos fazer o melhor que 
pudermos. 
 
Além disso, um grande agradecimento a todos os membros da comunidade cclcs que têm trabalhado para 
manter nossa comunidade unida através disso. Os socorristas, aqueles que mantêm nossa infra-estrutura 
médica, as pessoas que trabalham para nos manter alimentados através de lojas e acabar com restaurantes, as 
pessoas mantendo nossas casas e carros funcionando, os trabalhadores mantendo a cadeia de suprimentos em 
movimento, os professores habilmente elaborando tarefas, as pessoas se voluntariando para ajudar os mais 
necessitados, e os pais e responsáveis mergulhando fundo em seus poços criativos para manter suas casas 
funcionando- HUZZAH para todos vocês! Isso não é fácil, mas vamos superar isso melhor se ficarmos juntos. 
 
Durante a duração do fechamento da escola, enviaremos um Notes-to-Home semanal (o NTH) nas manhãs de 
segunda-feira. A principal característica do NTH será uma tabela para cada nível de série que contenha um 
resumo das atribuições de trabalho da semana. Na maioria dos casos, você precisará clicar em um link para 
chegar aos detalhes das atribuições. Este resumo foi projetado para ajudá-lo a organizar o quadro geral. Outra 
característica será uma introdução minha (Sr. Niles). É provável que cada NTH também contenha informações 
úteis para navegar nesses tempos complicados. Presumimos agora que todos vocês sabem lavar as mãos e 
manter o distanciamento social, então as informações úteis desta semana se concentram em onde encontrar 
recursos alimentares em diferentes locais ao redor de Cape Cod. Um grande agradecimento ao Sr. Stewart por 
colocá-lo juntos. É provável que o NTH desta semana precise ser enviado em vários e-mails porque contém 
tantas informações. 
 
Por favor, lembre-se que entendemos que cada família está enfrentando um conjunto diferente de 
circunstâncias em suas casas. Seu trabalho é fazer o melhor que puder com este trabalho. Espero que ele lhe 
forneça experiências de aprendizagem enriquecedoras e de alta qualidade para ajudá-lo a passar o tempo 
produtivamente. Se você está tendo dificuldade em completar o trabalho, ou se você sente que seu nível de 
estresse está subindo para um ponto insalubre, por favor, entre em contato com seus professores, ou para 
mim, ou para a Sra. O'Leary ou para a Sra. Marvullo. Em um dia normal na escola, ajudamos dezenas de 
crianças a gerenciar seu dia. Sentimos falta de todos vocês e queremos ajudar. Meu e-mail é pniles@cclcs.info  
meu telefone é 774-722-2203. 
 
A primeira semana de ensino a distância pode ter sido uma novidade interessante para muitos de nós. À 
medida que entramos na segunda semana, nos encontramos no ponto em que o número de casos covid-19 ao 
nosso redor aumentará rapidamente. Os estressores em nossa comunidade aumentarão, pois muitos de nós  
conhecemos os indivíduos afetados, e se preocuparão com nossos entes queridos, amigos e vizinhos 



trabalhando na linha de frente. Por favor, tenha em mente que vamos superar isso, e que não importa o 
estresse que estamos enfrentando em nossas vidas, somos MAIS FORTES JUNTOS. 
 
Paul Niles 
Diretor Executivo 
 
As atribuições desta semana estão anexadas a este e-mail. 
 

Uma lista de serviços de alimentação locais  é anexada a este e-mail. 
  
Serviços de Aconselhamento - Nossa conselheira da escola Gosnold, Katrina Nichols, ainda está disponível para 
prestar serviços aos alunos. Ela realizará chamadas semanais e/ou reuniões do FaceTime. Durante este 
momento louco em que nos encontramos, saiba que o aconselhamento pode ser prestado aos alunos que 
podem querer conversar. Por favor, entre em contato com a Sra. Marvullo se quiser iniciar o processo de 
encaminhamento.  mmarvullo@cclcs.info 
  
Gritos de Aniversário - 
Callie & Wilson Flynn (semana passada - 14/03) 
Parker Keefe-Jones (semana passada - 
14/03) 
Sammy McIsaac (semana passada - 16/03) 
Jared Cole (semana passada - 17/03) 
AJ Miranda  (última semana - 17/03) 
Tai Soucie (última semana - 17/03) 
Grifyn Viprino (semana passada - 3/19) 
Sam DaSilva (última semana - 20/03) 
Tristan Brierly (23/3) 
Ahmed Othmani (23/3) 
Brooke & Emmie Gardiner (23/3) 
Ryder Mamo (24/3) 
Brandon Dugas (25/3) 
Joe Mackenzie-Betty (28/3) 
 

 
Meme da Semana - 
 

 


