
  
Sexta-feira,   15   de   janeiro   de   2021   
  

Frase   da   semana:   "A   pergunta   mais   persistente   e   urgente   da   vida   é:   'o   que   você   está   fazendo   
pelos   outros?'"   -   Dr.   Martin   Luther   King,   Jr.   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Estou   escrevendo   no   aniversário   real   de   Martin   Luther   King   Jr.   Ele   teria   feito   91   hoje.   Ele   tinha   
apenas   39   anos   quando   foi   assassinado.   39.   Por   alguma   razão,   sempre   penso   nele   como   mais   
velho,   talvez   por   causa   de   tudo   que   ele   conquistou.   Nós   pensamos   nele   como   um   ícone   -   maior   
do   que   a   vida   -   e   de   muitas   maneiras   ele   era.   No   entanto,   ele   também   era   uma   pessoa   comum,   
com   esposa,   quatro   filhos   pequenos   e   um   emprego.   Em   alguns   aspectos,   ele   era   profundamente   
falho,   assim   como   muitos   homens   e   mulheres   que   realizam   grandes   feitos.   Todos   nós   lutamos   de   
alguma   forma   e   todos   tropeçamos.   É   muito   importante   permitir   que   nossos   filhos   nos   vejam   
lutando,   admitir   nossos   erros,   reconhecer   nossas   falhas   e   ser   um   modelo   de   resiliência.   
Freqüentemente,   nosso   foco   está   em   conquistas   e   maestria:   como   podemos   obter   as   melhores   
notas,   ganhar   mais   dinheiro,   ser   os   melhores   pais,   nos   destacar   no   campo   de   futebol   ou   na   
diretoria.   Martin   Luther   King,   Jr.   ressalta   que   nosso   enfoque   deve   ser   como   podemos   ajudar   
outras   pessoas   e   que   devemos   encontrar   maneiras   de   prestar   serviço   com   urgência   e   
persistência.   À   medida   que   entramos   neste   fim   de   semana   de   três   dias,   desafio   todos   nós   a   
considerar   a   pergunta   de   Martin   e   descobrir   pelo   menos   uma   pequena   coisa   que   podemos   fazer   
em   nossas   vidas   para   respondê-la.  
  

Cuidar,   
  

Jeanne   
  

Notícias   da   escola:   
  

Não   haverá   escola   na   segunda-feira,   18   de   janeiro,   quando   celebramos   a   vida   do   Dr.   
Martin   Luther   King   J r.   
  

  Clube   do   Livro   Virtual   DLG   (Diversity   Learning   Group) :   Se   você   perdeu   a   reunião   de   
introdução,   mas   ainda   deseja   participar,   adultos   e   leitores   da   7ª   /   8ª   série   são   bem-vindos.   
Consulte   o   plano   abaixo   e   os   detalhes   de   zoom   da   próxima   reunião.   O   clube   do   livro   tem   como   
objetivo   promover   a   discussão   da   comunidade   com   foco   na   visão   DLG   "para   incutir   uma   
compreensão   do   valor   da   aceitação   e   respeito   pelas   diferenças   uns   dos   outros   para   que   
possamos   crescer   como   sociedade."   Três   próximas   reuniões:   
o   Segunda,   25   de   janeiro,   das   19h   às   20h   (Capítulos   1-6)   
o   8   de   fevereiro,   das   19h   às   20h   (capítulos   7   a   12)   
o   22   de   fevereiro,   19h-20h   (Capítulos   13-18)   
Link   de   zoom:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   



  Como   ser   um   anti-racista   por   Ibram   X.   Kendi.   -   Este   livro   é   descrito   como   conduzindo   os   leitores   
por   um   círculo   cada   vez   maior   de   ideias   anti-racistas   -   dos   conceitos   mais   básicos   às   
possibilidades   visionárias   -   que   ajudará   os   leitores   a   ver   todas   as   formas   de   racismo   com   
clareza,   compreender   suas   consequências   nocivas   e   trabalhar   para   combatê-las   em   nossos   
sistemas   e   em   nós   mesmos.   Mais   informações   podem   ser   encontradas   em   
https://www.ibramxkendi.com/how-to-be-an-antiracist   Observação:   o   livro   está   disponível   na   
Libby   tanto   como   um   e-book   quanto   como   um   livro   de   áudio,   se   você   não   estiver   interessado   em   
comprá-lo.   (Libby   é   um   aplicativo   de   biblioteca   gratuito   para   acessar   o   sistema   da   Biblioteca   San   
Mateo)   
  

Atualização   do   Retorno   às   Escolas:    Devido   aos   desenvolvimentos   recentes   e   porque   estamos   
aguardando   novas   atualizações   sobre   a   distribuição   de   vacinas   do   estado,   o   escritório   distrital   
não   apresentará   o   plano   de   retorno   às   escolas   ao   conselho   escolar   até   10   de   fevereiro.   Nossas   
opções   de   aprendizagem   híbrida   podem   mudar   com   base   nessas   novas   informações.   Estamos   
implementando   testes   COVID   regulares   para   os   membros   da   equipe   que   trabalham   no   local   a   
partir   desta   quinta-feira.   
  


