
 
 

NOTAS PARA CASA NA SEMANA DE 2 DE MARÇO DE 2020 
 
Celebre o Mês Nacional de Arte da Juventude! Parabéns aos seguintes alunos, cuja arte foi selecionada para a 
Orleans Student Art Show: 
 

© Grau 6 - Destiny Damacena, Eli Parke, Tilly Crosby, Delia Castro, Cali Squier, Isabel-Dion-Chase, Camden 
Bassett, Sara Hall, Callie Murphy, Gianna Lubash, Mya Bates e Larsen Wake 

© Grau 7 - Lily Langway, Ellen Clancy, Cleo Donovan, Calvin Kwaak e Martina Garcia Raya-Radonic 
© Grau 8 - Josie Sigel, Will Gildehaus, Julian Krivos, Tommy Girardin e Simon Blood 

 
Salve a Data - nossa próxima dança escolar será na sexta-feira, 13 de março!! 13-09:00. $5 entradas, pizza e seltzer 
disponíveis para compra. Por favor, avise a Sra. Kast ou a Sra. Hessler se você pode acompanhante 
(hkast@cclcs.info  e  ehessler@cclcs.info) 
 
Suprimentos necessários! Gostaríamos dos seguintes suprimentos: desinfetando lenços (somente clorox ou Lysol); 
Desinfetante de mão purell (8 oz ou maior); toalhas de papel e tecidos Kleenex. Obrigada! 
 
Nosso Jogo Escolar - Nesta sexta-feira e sábado nossa escola vai executar Piratas de Penzance! Os horários do 
show são sexta-feira às 19h30; Sábado às 13h30 e 19h30. no Centro Cultural Harwich, 204 Sisson Rd., Harwich. 
Venha ver nossa maravilhosa produção! Veja o panfleto abaixo! 
 
Conferência modelo da ONU 2020 - Parabéns a Charlotte Grant, Nina Mako, Sophie Anderson, Yana Kichukova, 
Jessie Swain e Eli Montgomery por todo o seu trabalho duro e participação na conferência em Bentley. Você foi 
ótimo! 
 
Clubes e Atividades 
 
Art Spark é o programa gratuito de enriquecimento de artes pós-escola da CCLCS que oferece atividades de arte 
divertidas e inspiradoras para os alunos às quartas-feiras das 15h às 17h, sessão De Arte Faísca iI, começa em 11 de 
março e as inscrições estão disponíveis na Sra. Greenwood ou na sede principal. As inscrições são limitadas eas 
inscrições devem ser entregues à Sra. Greenwood até 4 demarço. 
 
Música 
 
Strings! Programação desta semana: 

• Quarta-feira, 4 de março -  Mallory e Delia às 7:30 da manhã, e com Claire às 8 da manhã. 
• Sexta-feira, 6 de março - Ensemble para todos às 7:30 da manhã, a seccional do primeiro período é com 

Angela, e a seccional do segundo período é com Jackson.   
Sra. Schultze 

 
 



Seminário 
 
Alunos do Seminário de Julgamento simulados! Começaremos a nos reunir depois da escola para se preparar 
para o julgamento a partir de 9 de março, e continuarnos a se reunir todas as segundas-feiras até as 16h. Todos os 
membros do grupo decidiram por unanimidade neste dia, então, por favor, avise a Sra. Ryan se algo mudou. 
Certifique-se de ter uma carona para casa às 16:00!  
 
Esportes 
 
Uniformes de basquete devem entrar no escritório. Por favor, devolva seus uniformes de basquete lavados para a 
Sra. Shick o mais rápido possível.   
 
Sports Registration será ao vivo no FamilyID na quarta-feira, 4 de março.  Clique neste link para chegar ao registro:  
https://www.familyid.com/organizations/cape-cod-lighthouse-charter-school Entre em contato comigo caso você 
tenha alguma dúvida (kscichilone@cclcs.info) 
 
6ª Série 
 
Estudos Sociais - A redação de dois parágrafos para o projeto da América Latina está prevista para esta sexta-feira.  
Mapas devem ser lançados quinta-feira, 19 de março. Consulte o pacote do projeto para obter detalhes.  
 
Traje P.E. - Apenas mais um lembrete de que todos os alunos do 6º ano devem vir ao P.E. vestidos 
apropriadamente para o tempo e ter sapatos apropriados para P.E.   
 
7º Ano 
 
Estudos Sociais - O projeto do vaso grego foi atribuído. Há check-ins de projeto previsto para segunda-feira, 9 de 
março e segunda-feira, 16 de março. Todo o projeto (vaso e anotação) está previsto para terça-feira, 24 de março. 
Se os alunos não têm acesso a um vaso ou vaso para usar, eles devem me avisar o mais rápido possível! 
 
8ª Série 
 
Nauset High School Night - Dr. Christopher Ellsasser, diretor da Nauset Regional High School, está vindo ao CCLCS 
para se reunir com alunos do 8º ano durante o dia escolar em 11 de março. À noite, ele estará de volta ao CCLCS às 
19h para se reunir com os pais e explicar o processo de transição e o currículo. Salve a data! 
 
Os conselheiros do Nauset HS visitam na quarta-feira, 18 de março, das 13h às 14h45, para atender 
seusorientadores do9º ano e discutir as opções de seleção do curso. Os orientadores utilizarão recomendações de 
professores do 8º ano para os principais acadêmicos. Os pais não comparecem a essas reuniões. Em caso de 
dúvidas, entre em contato com na nauset HS pelo telefone(508)  255-1505.  
 
Calendário 
 
9 a 20 de março   7º e 8º  Programa SOS de Alunos  
12 de março    Odontologia Polonesa  
16 de março                                 18h. Reunião do Conselho  
24 de março    Meio Dia, demissão às 11:45 da manhã.  
de 26 de março   Visita do Dom Flemons  
31 de março e 1 de abril  6th ELA MCAS 
7 de abril e 8   Grau ELA MCAS 
14 de abril e 15  Grau ELA MCAS 



 


