
Sexta-feira,   22   de   janeiro   de   2021   
    

Frase   da   semana:   "Quando   chega   o   dia,   saímos   da   sombra   /   em   chamas   e   sem   medo   /   O   novo   
amanhecer   floresce   quando   o   libertamos   /   Pois   sempre   há   luz,   se   ao   menos   tivermos   coragem   
de   vê-la   /   Se   ao   menos   nós   '   sou   corajoso   o   suficiente   para   ser   isso.   ”   -   Amanda   Gorman,   nossa   
primeira   Poeta   Nacional   Jovem   Laureada   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Esta   semana   parecia   mais   leve   e   otimista   do   que   qualquer   outra   semana   neste   ano   letivo.   
Embora   não   esteja   vendo   os   alunos   pessoalmente,   gostei   de   participar   da   semana   do   espírito   
amplo   do   distrito.   Hoje   era   dia   do   pijama,   mas   com   o   ensino   a   distância,   todo   dia   não   é   dia   do   
pijama?   Sei   que   ainda   temos   um   longo   caminho   a   percorrer   antes   que   esta   pandemia   esteja   sob   
controle.   A   luz   no   fim   do   túnel   ainda   parece   um   trem   se   aproximando   (para   parafrasear   uma   
linha   do   poeta   Robert   Lowell).   No   entanto,   sinto-me   esperançoso.   Embora   a   cerimônia   de   posse   
do   presidente   Biden   tenha   sido   reduzida,   foi   alegre.   Se   você   não   teve   a   chance   de   assistir,   
encontre   um   clipe   de   Amanda   Gorman,   nossa   primeira   Poetisa   Jovem   Nacional   Laureada,   
recitando   seu   poema   "The   Hill   We   Climb".   Isso   me   deu   calafrios   e   me   lembrou   que   todos   nós   
carregamos   luz   dentro   de   nós.   É   nosso   trabalho   como   pais   e   educadores   encontrar   nossa   luz   
(alguns   dias   temos   que   cavar   fundo)   para   apoiar   aqueles   que   nos   rodeiam.   Na   próxima   semana,   
farei   um   esforço   para   ver   essa   luz   nos   outros   (especialmente   naqueles   com   quem   nem   sempre   
concordo).   Também   vou   procurar   a   luz   dentro   de   mim   e   fazer   um   bom   uso   dessa   luz.   
Cuidar,   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana:    Mike   Taylor,   o   incrível   professor   de   poesia   para   nossas   4/5   aulas,   
compartilhou   seu   programa   de   poesia   SPARC   com   centenas,   senão   milhares,   de   alunos   da   
Pacifica   ao   longo   dos   anos.   Assim   que   Amanda   Gorman   começou   a   recitar   seu   poema,   pensei   
nele.   Graças   ao   financiamento   da   Pacifica   Education   Foundation   (PEF),   nossos   alunos   tiveram   
acesso   ao   programa   de   Mike   e   tiveram   a   oportunidade   de   trabalhar   com   um   poeta   que   por   acaso   
também   é   um   professor   extraordinário.   Não   se   esqueça   de   apoiar   o   PEF,   se   puder,   para   que   
nossos   filhos   continuem   tendo   acesso   a   programas   de   enriquecimento   como   poesia   SPARC,   
música   com   Mark   e   banda!   https://www.pacificaef.org/membership.   
  

Notícias   da   escola:   
  

Reunião   Geral   do   PTO:    Nossa   reunião   geral   do   PTO   é   nesta   quinta-feira,   28/01   às   19:00.   A   
agenda   será   distribuída   na   próxima   semana,   portanto,   fique   atento   às   oportunidades   de   
educação   familiar   listadas.   Participar   da   reunião   do   Zoom:   
https://zoom.us/j/99168384589?pwd=a2pMYWRnTTIzeFRKakF5Y0Zib2tsUT09   ID   da   reunião:   



991   6838   4589   Senha:   558807   One   tap   mobile   +   16699006833,,   99168384589   #   ,,,,   *   558807   #   
US   (San   Jose)   
  

Clube   do   Livro   Virtual   DLG   (Diversity   Learning   Group) :   Segunda-feira,   25/01   às   19h00.   Se   
você   perdeu   a   reunião   de   introdução,   mas   ainda   deseja   participar,   adultos   e   leitores   da   7ª   /   8ª   
série   são   bem-vindos.   Por   favor,   veja   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."   Link   para   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   venenosas   e   trabalhar   para   
combatê-las   em   nossos   sistemas   e   em   nós   mesmos.   
  

DLG   -   Diversity   Learning   Group    -   27   de   janeiro   às   7-8:   30pm   O   grupo   Diversity   Learning   (DLG)   
está   de   volta   e   virtual!   DLG   serve   como   um   recurso   para   pais,   professores,   funcionários   e   alunos   
na   comunidade   OSS   para   identificar   e   discutir   ideias,   preocupações   e   áreas   que   precisam   de   
maior   crescimento   ou   conscientização.   A   missão   do   Grupo   de   Liderança   em   Diversidade   é   
fornecer   liderança,   orientação   e   apoio   à   comunidade   Ocean   Shore   para   cultivar   um   ambiente   de   
inclusão   onde   cada   indivíduo   é   valorizado   e   respeitado.   Participe   das   nossas   reuniões   mensais   
na   última   quarta-feira   do   mês,   das   7   às   20h30.   Para   obter   mais   informações   ou   para   se   envolver,   
e-mail:   dlg@osspto.org   Participar   da   reunião   do   Zoom:   
https://zoom.us/j/94549565997?pwd=bFBpcFRoZUZsZ25vL2lnR2Zkenc2UT09   ID   da   reunião:   
945   4956   5997   Senha:   DLG   One   tap   mobile   +   16645006833,   945   4956   5997   Senha:   #   ,,,,,,   0   #   ,,   
130538   #   US   (San   Jose)   
  

Atualização   sobre   o   retorno   à   escola:    Testamos   metade   dos   membros   da   nossa   equipe   que   
estão   regularmente   na   escola   para   o   COVID   19   nesta   quinta-feira.   A   segunda   metade   será   
testada   na   próxima   semana.   Continuaremos   a   testar   a   cada   duas   semanas.   Não   há   outras   
notícias   para   relatar.   O   comitê   RTS   se   reunirá   novamente   nesta   terça-feira,   e   compartilharei   
quaisquer   atualizações   dessa   reunião   em   minha   próxima   carta.   
  


