
 
 

NOTAS PARA A SEMANA DE CASA 9 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

 
 
Sem escola na quarta-feira, 11 de novembro para homenagear o Dia dos Veteranos. Amanhã é um 
dia inteiro de aula. 

 
As conferências de pais e professores serão agendadas na quarta-feira, 18 de novembro. Caso as equipes 
queiram discutir o progresso do seu filho, nossa equipe entrará em contato com você para agendar uma 
conferência. Se você não for contatado, isso simplesmente significa que não temos atualmente qualquer 
necessidade de discutir seu filho formalmente. Lembre-se, você é sempre bem-vindo para ligar e marcar uma 
reunião por iniciativa própria. Todas as conferências serão realizadas via Zoom.  
 
Obrigado por serem parceiros ativos na educação do seu filho. Nutrir crianças durante esses anos de ensino 
médio não é uma tarefa pequena, e seu apoio é um ingrediente fundamental para fazer esse trabalho! 
 
Bloqueio Acadêmico!  Muitos de seus alunos foram convidados para pequenos grupos de trabalho durante o 
período do Bloco Acadêmico. Por favor, lembre-os e encoraje-os a comparecer!  

 
Vestir-se para o Tempo Mais Frio - Por favor, lembre seus alunos para verificar o tempo e camada 
para o tempo da Nova Inglaterra! Ainda estamos segurando todos os intervalos de máscaras e 
períodos de almoço fora e continuaremos a fazê-lo. Também temos muitos professores 
aproveitando nossas salas de aula ao ar livre. Espera-se que os alunos usem roupas confortáveis e 
quentes - isso inclui calçados apropriados! Obrigado por sua ajuda com isso! 

 
Fácil maneira de o CCLCS ganhar dinheiro: A+ Stop &  Shop School Rewards Program! 
Agora que os feriados estão chegando, estamos lembrando nossas famílias para registrar seu número de 
cartão stop  & shop para arrecadar dinheiro para nossa escola. No ano passado, arrecadamos cerca de $4.000 
e com muito pouco esforço! Nossa meta é arrecadar mais de US$ 5.000 este ano e fazer com que TODOS OS 
NOSSOS NOVOS PAIS SEJAM MATRICULADOS. Se você incentivar a matrícula de seus familiares e amigos para 
nossa escola, podemos ganhar ainda mais. 
 
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. 

 
Se você se registrou no passado no CCLCS, você não precisa se registrar novamente. 
 



Seminário 
 
Artesãos de praia e quintal!  Você completou seu formulário para a Sra. O'Leary? Por favor, faça isso assim 
que puder! Vou juntar nossos materiais para os Apanhadores de Sonhos! Obrigada! 
 
6ª Série 
Estudos Sociais - Iniciamos nossa unidade na Ásia!  Em casa, os alunos têm se concentrado nas diferentes 
regiões da Ásia e aprendido sobre a geografia política e física.  Na escola, eles foram introduzidos à cultura e 
estão explorando algumas das incríveis e diversas culturas da Ásia.  No final desta semana, os alunos 
aprenderão sobre o Projeto Escolha da Cultura.  Há quatro opções para as crianças escolherem, e um pacote 
será enviado para casa com descrições de cada um. Os alunos querem ter uma escolha escolhida até a 
próxima semana, quando começarão a pesquisa na escola.  Depois disso, será um projeto em casa.  
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais - Esta semana vamos explorar o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis codificadas 
do mundo! Este código legal foi baseado inteiramente em vingança e retribuição e tem algumas punições 
malucas! Os alunos têm duas tarefas de casa , uma das quais é para quinta-feira e uma delas é para a próxima 
segunda-feira - além de seu trabalho acadêmico. Por favor, aproveite esta oportunidade para rever Júpiter 
com seu aluno! É melhor ficar por dentro de um novo trabalho no início de uma unidade! 
 
Calendário 
 
Terça-feira, 10 de novembro    DIA INTEGRAL da Escola. 
Quarta-feira, 11 de novembro   No School - Dia dos Veteranos  
Segunda-feira, 30 de novembro*   Dia Virtual Completo 
Terça-feira, 1 de dezembro*   Dia Virtual Completo 
Quarta-feira, 2 de dezembro    Quartas-feiras Remotas Regulares  
Quinta-feira, 3 de dezembro   Dia Regular 
Sexta-feira, Decbrasa 4    Dia Regular 
 
*Isso permitirá que os alunos retornem à escola com segurança após o feriado de Ação de Graças. O prédio 
será fechado e todas as aulas serão online. 
 


