
 
 
17 de abril de 2020 
 
Queridos familiares do CCLCS, 
 
 Estamos tão orgulhosos de como todos lidaram com a situação desafiadora do 
Aprendizado Remoto.  Alunos e professores estão aprendendo a administrar a escola sem 
realmente estar na escola. Estamos nos adaptando ao novo mundo das reuniões e classes do 
Zoom.  Já que todos trabalhamos assim há várias semanas, é hora de todos nós fazermos uma 
pausa! 
 
 Nossas férias de abril serão diferentes este ano. Se você precisa das férias de abril para 
se atualizar sobre o trabalho escolar, tudo bem. Mas também queremos dar algumas sugestões 
sobre como gerenciar essa estadia. Estamos anexando algumas idéias a esta carta.  Por favor, 
lembre-se de seguir as diretrizes do Distanciamento Social e boa higiene pessoal. 
 
 Você também pode levar o CCLCS Spring Break Challenge! Quantas milhas você pode 
andar durante o intervalo? Quantas milhas você pode correr? Quantas páginas você pode ler? 
Quantas tarefas você pode fazer em casa? Nossa comunidade escolar como um todo pode 
correr 160 km? Leia 1.000 páginas? Fazer 100 tarefas? Alunos, funcionários e pais/responsáveis 
podem contribuir! VAMOS ACOMPANHAR E DESCOBRIR! Acompanhe essas conquistas e clique 
no link do Desafio de Férias de Primavera abaixo para preencher a seguinte pesquisa até 
domingo, 26 de abril. A escola do primo do Sr. Niles em Bangor, Maine está assumindo o 
mesmo desafio. Vamos vencer a escola do Maine!  
 
Desafio das Férias de Primavera! 
 
 O Sr. Niles, a Sra. O'Leary e a Sra. Marvullo estarão disponíveis durante as férias para 
apoio. Sinta-se à vontade para contatá-los por e-mail ou telefone. Se você quiser ter uma 
reunião do Zoom ou chamada do Facetime, por favor, sinta-se à vontade para entrar em 
contato com qualquer um deles. Obrigado novamente por todo seu trabalho duro. Divirta-se 
semana que vem! 
 
Sra. Marvullo   Sr.  Niles       Sra. O’Leary     
mmarvullo@cclcs.info pniles@cclcs.info      coleary@cclcs.info     
508-737-8338   774-722-2203       774-327-0843    
  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-UohOqci5C0NFsSM2zVfxlE2Z4YdP5Ha9ppUORxFVl5IrA/viewform
mailto:mmarvullo@cclcs.info
mailto:pniles@cclcs.info
mailto:coleary@cclcs.info


DICAS E ATIVIDADES PARA UMA SAUDÁVEL 
PRIMAVERA 

 
Ajustar-se a qualquer nova situação pode ser um desafio. Hábitos saudáveis podem facilitar esse 
ajuste. 

1. Obter 8-10 horas de sono 

2. Tome café da manhã todos os dias 

3. Coma uma dieta equilibrada com frutas e legumes 

4. Beba muita água 

5. Pratique uma boa higiene pessoal 
6. Limitar o tempo de tela 

7. Vai para fora! 
8. Obtenha pelo menos uma hora de atividade física por dia 

9. Mantenha conexões com familiares e amigos através de telefonemas ou Facetime. 

 
Maneiras de "desconectar" da tela. 

 
1. Quebre esses jogos antigos de tabuleiro e cartas - Monopólio, Apples to Apples, Damas, Xadrez, 

Uno, Cribbage. 
2. Dê uma volta lá fora. 
3. Ande de bicicleta. 
4. Family Scavenger Hunt em seu quintal/jardim da frente. 
5. Limpe/organize seu quarto. 
6. Assar! 
7. Crie algumas obras de arte. 

 

Mais sugestões de férias de abril 
Sugestão Recursos 

Atividade Física 10 Min Kids Cardio 

20 Min Yoga iniciante 

Treinos gratuitos ymca 360 

Dj Mels Dance Party 4/18 às 18h 

Tours online/ Webcams Mais de 25 viagens de campo virtuais 

Zoológico Smithsonian ,  Zoológico de Houston, Aquário da Geórgia 

Tour pela Fazenda e Comida canadense 

Vulcões do Havaí ou  Parque Nacional de Yosemite 

Galeria Nacional de Arte 

https://www.youtube.com/watch?v=kAXg3cM0UCw
https://www.youtube.com/watch?v=uC2Q6KynZi8
https://ymca360.org/#/
https://www.facebook.com/DJ-Mel-48330349120/
https://www.weareteachers.com/best-virtual-field-trips/
https://nationalzoo.si.edu/webcams
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/indo-pacific-barrier-reef/
https://www.farmfood360.ca/
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/hawaii-volcanoes/nahuku-lava-tube-tour
https://socalfieldtrips.com/101-virtual-field-trips-for-students/
https://socalfieldtrips.com/101-virtual-field-trips-for-students/


City Walks YouTube Channel 

Câmeras ao vivo (quase tudo) 

Filmes Melhores filmes de Tween 

 
Melhores Documentários na Netflix 

 
12 documentários que inspiram 

 
Festa Netflix - assista e converse com amigos! 

 
Peças e Musicais da Broadway 

Mindfulness YouTube  Channel da Sra. Allie Y  

Leitura CLAMS Audiobooks disponíveis / E-livros 

34 Livros sugeridos do ensino médio 

Sugestões de Série 

Economia Doméstica 
101 

Você sabecomo... 
• Costurar um botão? Consertar um buraco? 

• Fazer ovos mexidos? Fazer macarrão? 

• Fazer sua própria roupa? 

• Dirigir-se a um envelope? Escrever uma carta para alguém? 

• Amarrar uma gravata? 

• Memorizar um número de telefone de um contato de emergência 
ou dois? 

• Colocar lençóis/ fazer uma cama corretamente? 

S.T.E.A.M. Aprenda a tocar guitarra - Fender 

Projetos de Arte Adolescente 

Imagineering In A Box - Disney 

Projetos STEM para todas as idades 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqnSiXji3wc5mfNpaMLf7vA
https://www.youtube.com/channel/UCqnSiXji3wc5mfNpaMLf7vA
https://www.youtube.com/channel/UCqnSiXji3wc5mfNpaMLf7vA
https://explore.org/livecams/african-wildlife/african-watering-hole-animal-camera
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-tween-movies
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-documentaries-on-netflix
https://www.commonsensemedia.org/blog/12-documentaries-that-will-inspire-kids-to-change-the-world
https://www.netflixparty.com/
https://www.playbill.com/article/15-broadway-plays-and-musicals-you-can-watch-on-stage-from-home
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://clamsnet.overdrive.com/collection/1063549
https://clamsnet.overdrive.com/collection/1063549
https://clamsnet.overdrive.com/collection/1063549
https://www.weareteachers.com/best-middle-school-books/
https://docs.google.com/document/d/1A0P9CYuCtFy42ktoCWnx0PfM3c79aO1yNzHYmFEmJhQ/edit?usp=sharing
https://try.fender.com/play/playthrough/
https://educationpossible.com/10-teen-art-projects-for-when-you-are-pressed-for-time/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2020/03/enjoy-a-one-of-a-kind-learning-experience-from-disney-imagineers/
https://www.merakilane.com/hands-on-fun-41-stem-projects-for-kids-of-all-ages/

