
 
 

NOTAS PARA CASA A SEMANA DE 26 DE OUTUBRO DE 2020 
 
CLÍNICA FLU NO CCLCS: Conseguimos obter 60 doses da vacina contra gripe infantil. Procure um e-mail para 
casa na terça-feira, 27de  outubro, com detalhes e formulários que devem ser preenchidos e devolvidos à 
escola até terça-feira, 3 de novembro. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a enfermeira da 
escola em  ksmith@cclcs.info. 
 
ESTUDANTES TARDIOS: Se você criança é TARDY (depois das 8:40 da manhã) você deve deixá-lo na PORTA DA 
FRENTE para que eles possam entrar na mesa do lado de fora. É muito importante que saibamos quem está no 
prédio o tempo todo. Por favor,  NÃO deixe seu filho em nenhuma das portas laterais em que eles geralmente 
podem entrar no início do dia. Obrigada! 
 
 

 

 
 

Um lembrete deHalloween... 
 

POR FAVOR, NÃO ENVIE NENHUM DOCE COM SEU FILHO ESTA SEMANA OU NA PRÓXIMA SEMANA. Não só 
somos livres de nozes, mas durante esses tempos de Covid gostaríamos que as crianças não compartilhassem 
e mantivessem seus corpos saudáveis! Obrigada! 
 
Nesta quinta e sexta-feira, os alunos são encorajados a entrar no espírito de Halloween! As fotos serão tiradas 
no almoço e no recreio, e os prêmios serão dados para criatividade, melhores trajes DIY/caseiros, fantasias 
mais engraçadas e muito mais!  
Alguns lembretes: 

1) As regras do COVID ainda se aplicam: os alunos devem ser capazes de usar máscaras e higienizar ou 
lavar as mãos com frequência. 
2) Fantasias não podem distrair da aula. Especialmente com o tempo limitado presencial, precisamos 
que você esteja focado enquanto estiver na escola!!  
3) Somos uma escola sem nozes!! Por favor, deixe os doces em casa! 

 
Os alunos da Coorte Virtual são encorajados a enviar fotos de fantasias e a serem criativos para seus zooms :) 
As fotos podem ser enviadas para a Sra. Kast (hkast@cclcs.info)) 
 

 



 
Para formulários de emergência de estudantes virtuais - O formulário foi enviado para sua casa juntamente 
com formulários médicos e um envelope auto-endereçado. Gostaríamos de ter uma cópia em mãos para 
quando seu filho pode voltar para a escola! Até agora recebemos muito poucos de volta. Por favor, procure 
por esses formulários importantes em sua caixa de correio e retorne o mais rápido possível. Obrigada! 
 
Música 
 
O REFRÃO COMEÇA ESSA SEMANA! Chorus Zoom Quarta-feira, 28 de outubro, das 13h às 13h30. Membros 
novos e antigos são bem-vindos para participar!!! Inscreva-se enviando um e-mail para o Sr. Girardin no  
mgirardin@cclcs.info  Ele enviará um link para a classe. 
 
Seminário 
 
Seminário de Classificação - Apenas um lembrete amigável de que os seminários são um curso de graduação 
no CCLCS. Se seu filho teve algum problema de registro na semana passada ou não tem certeza para onde ir, 
por favor, entre em contato com a coordenadorado seminário Hannah Kast (Hkast@cclcs.info)  para 
esclarecimentos! 
 
Seminário Clube do Livro - Por favor, certifique-se de ter um livro de leitura independente para o seminário na 
quarta-feira. Há muitos livros que você pode emprestar na sala ela do 8º ano, se necessário!  
 
6ª Série 
 
Tem mudança solta? Alunos da sexta série são encorajados a trazer troco solto para a escola para o nosso 
Mini-Fundraiser de Halloween para a Heifer International. Em vez de pequenas caixas de papelão, vamos 
coletar o troco em uma abóbora grande e, em seguida, escolher alguns animais. Mais informações sobre esse 
esforço, e um link direto para nossa arrecadação de fundos, podem ser encontradas aqui:  
https://fundraise.heifer.org/team/326195 
 
Se você vê seu aluno caçando debaixo do sofá, agora você sabe por quê! Obrigado pelo apoio! 
 
7ª Série 
 
É um Big  Week em  Social  Studies! Os alunos devem estar trabalhando em seu conselho de escolha durante 
o bloco acadêmico e em seus guias de estudo para hw. Há um teste para a ABC na quinta-feira e para o DEFV 
na sexta-feira. O guia de estudo deve-se nesses dias para cada seção, respectivamente. ATENÇÃO: Quaisquer 
atribuições que faltam desta unidade devem ser feitas até sexta-feira. Se não forem, então contarão como um 
zero. Todo o trabalho está disponível no Google Classroom. A próxima unidade é a Mesopotâmia! 
 
8ª Série 
 
ELA - Esta semana, vamos trabalhar em um projeto de escrita narrativa para concluir nosso olhar sobre 
linguagem figurativa e humor através do Lápis Vermelho. Há três peças de escrita curtas associadas a este 
projeto, e os alunos trabalharão para elaborar tanto em sala de aula quanto durante o bloco acadêmico na 
segunda, terça e quinta-feira. na sexta-feira os alunos estarão revisando e edição por pares. As cópias finais 
devem ser entregues na segunda-feira, 2 de novembro.  
 



Todo o trabalho do Lápis Vermelho deve ser entregue até esta sexta-feira. Começaremos nossa próxima 
unidade, nossa unidade de Bootcamp de Contos/ Ensaios, na segunda-feira. Se os alunos estão faltando ao 
trabalho e precisam da minha ajuda, eles devem planejar vir para o horário de expediente na quarta-feira! 
 
 
 

 



COLLECT LOOSE CHANGE AND CHANGE THE WORLD! 
 

 

 
jOIN THE Cclcs 

hALLOWEEN 
superheroes 

tEAM AND RAISE 
MONEY FOR HEIFER 

PROJECT 
INTERNATIONAL.  

 
 

QUARTERS, DIMES, 
AND NICKELS WILL 
BE COLLECTED IN 
CLASS ON THE 
THURSDAY AND 
FRIDAY BEFORE 

HALLOWEEN! Other 
denominations 
also accepted! 

 
 
 
 

...And CHECK OUT OUR PROGRESS AT HEIFER PROJECT FUNDRAISER 

https://fundraise.heifer.org/team/326195
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