
  
Sexta-feira,   8   de   janeiro   de   2021   

  
Frase   da   semana:    "Minha   mãe   costumava   dizer,   quando   as   notícias   dão   medo,   procure   
ajudantes."   --Fred   Rogers,   ex-apresentador   de   longa   data   do   bairro   do   Sr.   Rogers   na   PBS.   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Parece   que   toda   vez   que   me   sento   para   escrever,   suspiro   e   penso:   "que   semana!"   Como   a   
maioria   dos   americanos,   fiquei   horrorizado   com   o   que   aconteceu   na   quarta-feira   em   nosso   
edifício   do   Capitólio   em   Washington,   D.C.   Eu   era   um   major   do   governo   americano   que   cursou   a   
faculdade   em   Washington,   D.C.   em   parte   porque   queria   entrar   para   a   política.   A   vida   me   levou   
por   um   caminho   diferente   do   que   eu   havia   planejado,   como   costuma   acontecer.   No   entanto,   
sempre   me   mantive   politicamente   ativo   e   sempre   defendi   políticos   em   nível   local,   estadual   e   
federal.   A   maioria   das   pessoas   que   entra   na   política   o   faz   pelo   desejo   de   melhorar   suas   
comunidades   e   ajudar   outras   pessoas.   Assim   como   na   educação,   ninguém   se   torna   membro   do   
conselho   escolar,   senador   estadual   ou   representante   no   Congresso   por   dinheiro.   Sou   grato   por   
haver   pessoas   dispostas   a   assumir   os   custos,   responsabilidades,   dores   de   cabeça   e   perigo   
físico   envolvidos   em   servir   ao   público,   e   lembro-me   de   que   devo   reservar   um   tempo   para   
agradecê-los   por   seu   serviço.   Se   eu   tiver   tempo   para   verificar   o   Facebook,   tenho   tempo   para   
enviar   um   e-mail   aos   membros   do   conselho   municipal   ou   do   conselho   escolar   ou   a   Jackie   Speier.   
Talvez   essa   seja   uma   nova   tradição   do   dia   de   inauguração.   
A   triste   notícia   é   que   o   irmão   de   15   anos   de   um   aluno   da   OSS   sofreu   um   acidente   de   carro   
durante   as   férias   e   atualmente   está   em   coma.   Existe   uma   página   GoFundMe   para   ajudar   a   
família   com   as   despesas.   
https://www.gofundme.com/f/pacifica-15-yr-old-accident-victim-needs-our-help?utm_campaign=p 
_cp+share-sheet&utm_medium=email&utm_source=customer-andr   
Fred   Rogers   no   bairro   do   Sr.   Rogers   sempre   foi   uma   voz   de   amor,   bondade   e   aceitação.   Ele   
representou   uma   força   silenciosa   e   promoveu   a   civilidade.   Adoro   a   citação   acima   porque   indica   
que   sempre   há   ajudantes.   No   momento,   muitas   pessoas   estão   indo   além   para   ajudar   os   outros:   
profissionais   de   saúde,   professores,   balconistas   de   mercearia,   pais   fazendo   malabarismos   com   o   
trabalho   e   a   creche.   Os   heróis   cotidianos   em   nosso   país   superam   em   muito   aqueles   que   veriam   
nossa   democracia   desmoronar.   
É   importante   destacar   aqueles   em   nossa   comunidade   que   estão   ajudando   outras   pessoas.   
Convido   você   a   me   enviar   por   e-mail   histórias   de   alunos   da   Ocean   Shore   que   estão   enfrentando   
esse   desafio,   e   espero   receber   um   novo   grito   a   cada   semana   para   celebrá-los.   
  

Cuidar,   
  

Jeanne   
  
  

Grito   da   semana:    Kaavel   Basu,   na   classe   YDL   da   3ª   série   de   Stephanie   Trelogan,   usou   suas   
economias   para   comprar   20   conjuntos   de   LEGO   e   os   deixou   no   Hospital   Infantil   de   SF   Benioff   da   
UCSF   para   serem   distribuídos   às   crianças   que   estavam   passando   as   férias   no   hospital.   UCSF   



deu-lhe   um   grito   em   seu   feed   do   Twitter,   e   eu   fiquei   emocionado   quando   sua   mãe   passou   a   
notícia   para   mim.   Obrigado,   Kaavel   por   sua   consideração   e   generosidade!   
  

Notícias   da   escola:   
    

Junte-se   ao   Clube   do   Livro   Virtual   DLG   (Diversity   Learning   Group):    O   Clube   do   Livro   DLG   
visa   promover   a   discussão   da   comunidade   focada   na   visão   DLG   “para   incutir   um   entendimento   
sobre   o   valor   da   aceitação   e   do   respeito   pelas   diferenças   uns   dos   outros   para   que   possamos   
crescer   como   um   sociedade."   Junte-se   a   nós   em   nosso   círculo   de   discussão   inaugural!   Quando:   
Segunda-feira,   11   de   janeiro   de   2021   Horário:   19h00   -   19h30  
Livro:   “Como   ser   um   anti-racista”,   de   Ibram   X.   Kendi.   Para:   Qualquer   adulto   e   /   ou   alunos   da   7ª   /   
8ª   série   
Zoom:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Pré-requisito:   Não   há   necessidade   de   ter   lido   
nada   para   esta   reunião.   “How   to   Be   an   Antiracist”   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.   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)   
    

Equipe   de   Ação   Ambiental   -   quer   sua   ajuda!    Neste   domingo,   10   de   janeiro,   das   10h   às   13h   no   
Garden   Day.   Ao   ar   livre,   socialmente   distanciado,   uso   de   máscara,   trabalho   de   jardim   em   
andamento.   Adultos   apenas   por   enquanto.   Junte-se   a   nós   para   manter   o   jardim   elegante.   
Segunda-feira,   11   de   janeiro,   6h30-7h30   Reunião   EAT   -   Junte-se   ao   nosso   zoom   para   nos   ajudar   
a   planejar   o   jardim   e   maneiras   de   levar   o   jardim   aos   nossos   alunos.   Participar   da   reunião   do   
Zoom   
https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   ID   
da   reunião:   848   1639   6584   Senha:   1MwrRe--   
  

Em   homenagem   a   Martin   Luther   King   Jr .-Por   favor,   leia   esta   mensagem   de   Sophie   Korn.   Os   
professores   compartilharão   isso   com   os   alunos,   mas   eu   queria   que   os   pais   também   tivessem   as   
informações.   "Todos   os   anos   homenageamos   a   vida   e   os   legados   do   Dr.   Martin   Luther   King   Jr.   
na   3ª   segunda-feira   do   mês,   que   é   o   mais   próximo   de   seu   aniversário,   15   de   janeiro.  
Gostaríamos   de   ouvir   os   alunos   da   Ocean   Shore!   O   que   significa   sua   mensagem   e   legado   
significa   para   você?   Que   esperanças   você   tem   para   nossa   escola,   nossa   comunidade   ou   nosso   
país?   Como   você   planeja   homenagear   a   memória   dele?   Incentive   ou   ajude   seus   alunos   a   
compartilharem   suas   idéias   conosco   neste   Flip   Grid   comunitário.   "   Eles   devem   estar   logados   em   
sua   conta   psd   para   abrir   o   link.    https://flipgrid.com/9b95cf5d   
Em   homenagem   a   Martin   Luther   King   Jr.-Por   favor,   leia   esta   mensagem   de   Sophie   Korn.   Os   
professores   compartilharão   isso   com   os   alunos,   mas   eu   queria   que   os   pais   também   tivessem   as   
informações.   "Todos   os   anos   homenageamos   a   vida   e   os   legados   do   Dr.   Martin   Luther   King   Jr.   

https://flipgrid.com/9b95cf5d


na   3ª   segunda-feira   do   mês,   que   é   o   mais   próximo   de   seu   aniversário,   15   de   janeiro.  
Gostaríamos   de   ouvir   os   alunos   da   Ocean   Shore!   O   que   significa   sua   mensagem   e   legado   
significa   para   você?   Que   esperanças   você   tem   para   nossa   escola,   nossa   comunidade   ou   nosso   
país?   Como   você   planeja   homenagear   a   memória   dele?   Incentive   ou   ajude   seus   alunos   a   
compartilharem   suas   idéias   conosco   neste   Flip   Grid   comunitário.   "   Eles   devem   estar   logados   em   
sua   conta   psd   para   abrir   o   link.    https://flipgrid.com/9b95cf5d   
  

Atualização   do   retorno   à   escola:    Com   o   aumento   dos   casos   de   COVID-19   e   o   condado   de   San   
Mateo   no   nível   roxo   escuro,   não   voltaremos   às   aulas   tão   cedo.   No   entanto,   o   Comitê   de   Retorno   
à   Escola   e   o   escritório   distrital   estão   finalizando   nosso   plano   de   retorno   à   escola   e   o   
apresentarão   ao   Conselho   Escolar   da   Pacifica   em   20   de   janeiro.   Se   for   aprovado,   o   plano   será   
enviado   ao   Condado   de   San   Mateo   para   aprovação.   Esperançosamente,   os   números   de   COVID   
cairão   e   as   vacinas   serão   distribuídas   rapidamente.   Estamos   implementando   testes   COVID   
regulares   para   os   membros   da   equipe   que   trabalham   no   local   a   partir   deste   mês.   
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