
 

 
Notas para Casa a Semana de 7 de Dezembro de 2020 

 
Admissões para o Ano Letivo 2021-2022 -  Um lembrete para nossas famílias com irmãos do 5º ano que gostariam de 
frequentar o CCLCS no próximo ano - você deve preencher o formulário de inscrição e enviar dentro do mesmo 
cronograma que outros candidatos. 
 
Se você conhece famílias com alunos do 5º ano que gostariam de investigar o CCLCS como uma opção para o 6º ano, por 
favor, informe-as sobre nossa próxima Casa Virtual Aberta em 6 de janeiro de 2021 e admissões em geral. As 
informações são publicadas em nosso site. 
 
 
Ainda precisamos de muitos dos Formulários de Informações de Emergência estudantil que foram entregues no 
início do ano. Este formulário é extremamente importante para eventos de emergência, bem como para atualizar as 
informações de contato atuais. Enviamos formulários diretamente para as casas, bem como entregamos várias cópias 
aos alunos. Por favor, verifique seu e-mail e retorne para a escola o mais rápido possível. Obrigado, você. 
 
Programa de Almoço -  Por favor, lembre-se de fazer seus pedidos com antecedência para o almoço. O mês de 
dezembro está aberto. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, envie um e-mail para Andrea Philbrook  
aphilbrook@cclcs.info 
 

Vacina contra gripe -  Estamos apenas com 50% da população estudantil recebendo a Vacina contra a 
Gripe. Todas as crianças em idade escolar, híbridas e virtuais, são obrigadas pelo Estado a serem 
vacinadas para a gripe até 31 de dezembro de 2020. Se seu filho já foi vacinado, encaminhe a 
documentação do recebimento da vacina para a enfermeira da escola em seu endereço de e-mail:  
ksmith@cclcs.info  ou Fax no 774-237-9041 
 

 

POR FAVOR, lembre seus filhos de se vestirem EXTRA CALOROSAMENTE para a escola este ano.  Isso inclui casacos 
quentes, calças compridas, chapéus e luvas todos os dias. Temos várias pausas de máscara ao ar livre diariamente e as 
crianças comem ao ar livre o máximo possível. Muitas vezes está ventando muito aqui em nosso campus e os alunos 
podem ficar muito frio muito rapidamente. 
 
Férias: Óseu último dia de aula antes do feriado é sexta-feira, 18 de dezembro. É um dia inteiro de aula. Os alunos 
retornam na segunda-feira, 4 de janeiro. 
 
Stop & Shop A+ School Rewards - À medida que entramos na temporada de férias com muitas compras de 
supermercado a serem feitas, por favor, tire um momento para registrar seu número de membro do Stop & Shop de 13 
dígitos. As compras que você faz na Stop and Shop serão transformadas em pontos que serão convertidos em dinheiro 
para nossa escola! Inscreva-se (e pergunte aos seus familiares) online. Obrigada! 
 
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. 



Garrafas de água -  Por favor, incentive seu filho a levar uma garrafa de água para a escola todos os dias. E, por favor, 
rotule a garrafa de água claramente. Obrigada! 
 
Achados e Perdidos -  Temos vários casacos de inverno em nossa lixeira perdida e encontrada fora do escritório 
principal. Por favor, encoraje seu filho a verificar. Todos os itens sem rótulos serão doados após 18 de dezembro.  
 
Seminário 
 
Temos mais duas reuniões de seminários para os  oseminários continuarão a ser realizados via Zoom às 10h45 de 
quarta-feira, nos dias 9 e 16 de dezembro. Fique ligado para obter informações sobre  os  tseminários após as férias de 
inverno! 
 
7ª Série 
 
Estudos Sociais - Muita coisa acontecendo em estudos sociais! Em primeiro lugar, OS PROJETOS DEVEM SER ENTREGUES 
NA SEXTA-FEIRA! Um projeto completo inclui um modelo, uma apresentação de slides e uma apresentação postada no 
FlipGrid. Por favor, faça os alunos tirarem uma foto do modelo antes que ele entre no carro ou no ônibus em caso de 
catástrofe! Por último, qualquer trabalho perdido desta unidade deve ser entregue na quarta-feira. Os alunos podem 
descobrir o que estão perdendo verificando Júpiter. Obrigada! 
 
 

Holiday Coin Drive! 
 
Pelo terceiro ano consecutivo, a turma do 7º ano estará participando de uma campanha de moedas de férias para apoiar 
famílias carentes em nossas comunidades! Já arrecadamos quase US$ 140,00 e cada pedacinho ajuda.  
 
Os alunos são incentivados a trazer troco solto/reposição de agora até 17 de dezembro. Ryan converterá as moedas em 
dinheiro e comprará presentes e cartões de presente para famílias que lutam para proporcionar a experiência de férias 
que merecem. Os brinquedos, presentes e cartões de presente serão deixados no Serviço da Criança e da Família em 
Hyannis na semana anterior às nossas férias.  
 
Este pequeno gesto tem um enorme impacto nas famílias de todo o Cabo que lutam para dar alegria de férias para suas 
famílias. Acho que todos concordamos que agora, mais do que nunca, ajudar nossa comunidade e trazer alegria aos 
outros é muito necessário!  
 
Nos últimos dois anos, nossos alunos doaram, em média, mais de 600 dólares por ano apenas trazendo troco solto! Eu 
sei que esta classe pode fazer isso de novo!  
 
O que é que eu faço? Encontre algum troco de reposição, olhe debaixo das almofadas do sofá, nos porta-copos do carro, 
no seu cofrinho, no troco que vem depois que o pai pede seu café de manhã. Traga-o e deposite nos potes coloridos 
exibidos no quarto da Srta. Ryan. Voila! Você ajudou a fazer a diferença na vida das famílias no Cabo nesta temporada 
de férias.  
 
Os serviços de crianças e famílias também mencionaram que estão precisando seriamente de todos os tipos de produtos 
de higiene pessoal, se isso é algo que você gostaria de contribuir também, ou em vez de mudar.  
 
 
Lembre-se, qualquer um, em qualquer idade, pode fazer a diferença. Esta é a sua oportunidade de se conectar com sua 
comunidade e ajudar outras pessoas necessitadas!  
 
 
8ª Série 



 
Dezembro é um grande mês para a 8ª série ela.  Esta semana, os alunos estão trabalhando em um ensaio analisando o 
conto "All Summer in a Day", de Ray Bradbury. Estamos trabalhando nisso desde quinta-feira, e a redação completa de 
quatro parágrafos está prevista para quarta-feira. Os alunos são encorajados a pedir ajuda nesta redação conforme 
necessário. 
 
Na próxima semana, alunos do 8º ano completarão a prova de redação de benchmark. Durante este teste, os alunos 
leram um conto, criaram uma declaração de tese e escreveram uma redação de quatro parágrafos por conta própria 
sem o apoio do professor. Os alunos lerão a história nesta quinta e sexta-feira e trabalharão na redação tanto em sala de 
aula quanto durante o Bloco Acadêmico na próxima semana. Vou acompanhar com um e-mail para os alunos e suas 
famílias em breve com mais detalhes sobre isso. Esta será a maior e última nota para ela neste semestre.  
 
Reunião de Férias da 8ªSérie! -  Este ano, a 8ª série manterá viva nossa tradição anual de férias de patinação no gelo. 
Na quarta-feira, 16 de dezembro, alunos do 8º ano são convidados para a Charles Moore Arena em Orleans para 40 
minutos de patinação com sua coorte. $5 no dia do skate, mais $2 para patinar. Este é um evento completamente 
opcional!!  
 
O Grupo ABC estará no gelo das 12:15 às 12:55 
Grupos DEFV estarão no gelo das 13h05 às 13h40 
 
 
Observe os seguintes protocolos de segurança COVID: 
 

1) Pelas regras do CCLCS e da CMA, todos os alunos devem estar sempre com máscaras na pista. Por favor, use o 
desinfetante no saguão na chegada.  
2) Estaremos hospedados em nossas coortes ABC ou DEFV. Por favor, faça seu filho se juntar a nós apenas pelo 
horário agendado. Os alunos podem chegar 10 minutos antes do início do horário de gelo e devem ser pegos 
prontamente. 
3) Para evitar a criação de uma fila no estande de aluguel, todos os patins de aluguel serão pré-encomendados 
para que os patins possam ser colocados em uma mesa para os alunos que precisam deles. 
4) Infelizmente, não conseguimos fornecer transporte escolar para este evento. Mais uma vez, este evento é 
totalmente opcional, apenas tentando manter viva uma tradição CCLCS viva para esses merecidos alunos do 8º 
ano.  

 
Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para Hannah Kast(hkast@cclcs.info).  Se o aluno tiver interesse em 
participar, preencha o seguinte formulário para rsvp:  https://forms.gle/ggDBsKvf3MMD1NYZ6 
 
Comunidade Notes 
 
A Jr. Tech tem 2 workshops em fevereiro com vagas disponíveis. 
 
Desenvolvimento de Jogos em Scratch*  - Jogos são um passatempo divertido, mas também podem ser úteis como 
uma ferramenta para aprender novas habilidades. Através do processo de jogos de codificação, também podemos 
praticar a resolução criativa de problemas ao fazer nossos próprios jogos, sejam jogos de quiz simples ou plataformas 
mais complexas. Nesta oficina, misture o design de jogos e as habilidades de codificação usando o Scratch para fazer o 
seu próprio jogo educacional! Por favor, faça um lanche de graça de amendoim, almoço e bebida. 
 
6 de fevereiro de 2021 das 9h  às  15h. Crianças em grades 5  e  6. Oarroz p é  $85. Tamanho máximo  de  nove alunos. 
Realizada na  Biblioteca da Vila Osterville 
 
Escape Room Design*  -  Resolver quebra-cabeças pode ser uma experiência satisfatória, mas também pode fazer o seu 
próprio! Nesta oficina, você aprenderá o básico de criar código e arte digital para fazer seu próprio Jogo digital de 
Escape Room usando Scratch, semelhante ao Escape Rooms que você pode visitar na vida real. Este workshop ajudará 



você a pensar em como criar uma experiência imersiva do público através do uso de quebra-cabeças, imagens e 
habilidades de associação. Por favor, faça um lanche grátis de amendoim, almoço e beba diariamente. 
 
16 de fevereiro – 19, 2021 das  9h  às  15h. Crianças  em  Notas: 6  e7. Oarroz p é  $288. Tamanho máximo  de  nove 
alunos.. Realizada na  Biblioteca da Vila Osterville 
 
*Nota:  These  são  uma oficina stem presencials. O currículo é desenvolvido para oferecer online via Zoom, se 
necessário. 
Registro: https://juniortech.org/escape-room-design/ 
 
Para obter informações adicionais e  sprotocolos e procedimentos,  visite: 
https://juniortech.org/stem-programs/current-offerings/ 
 


