
Sexta-feira,   1   °   de   outubro   de   2021   
  Frase   da   Semana:   “Ler   é   um   bilhete   com   desconto   para   todo   o   lado.   ”Mary   Schmich,   jornalista   
Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Nosso   13º   Read-a-thon   anual   começa   hoje.   Enviei   um   e-mail   ontem   com   os   links   para   você   começar.   No   
início   da   pandemia,   ler   era   um   grande   conforto   para   mim.   Não   só   me   permitiu   "ir"   a   lugares   distantes   
enquanto   estava   preso   em   casa,   mas   me   permitiu   mergulhar   em   outras   experiências   e   ter   empatia   com   
pessoas   que   estão   passando   por   seus   próprios   desafios,   sejam   esses   indivíduos   fictícios   ou   reais.   
Lembre   a   seus   filhos   que   a   leitura   pode   ser   feita   de   várias   maneiras,   desde   sentar   e   pegar   um   livro,   ouvir   
um   audiolivro   enquanto   caminha   e   ler   artigos   em   um   site   como   o   National   Geographic.   Tudo   conta   e   é   
valioso.   Nem   todas   as   crianças   adoram   ler,   eu   sei,   porque   criei   uma.   Tenho   um   mestrado   em   Literatura   
Inglesa,   livros   em   todos   os   cantos   da   minha   casa   e   um   filho   que   não   gosta   de   ler.   Muitos   leitores   
relutantes   respondem   bem   às   histórias   em   quadrinhos,   e   essas   eram   um   grampo   em   nossa   casa   para   
meus   dois   filhos.   Peça   recomendações   ao   professor   ou   bibliotecário   do   seu   filho   e   incentive-o   a   ler   o   que   
eles   gostam!   
Tome   cuidado,   
Jeanne   
  
  

Negócios   Escolares   
  

Nenhuma   escola   na   sexta-feira,   8   de   outubro   e   segunda-feira,   11   de   outubro.   Temos   
desenvolvimento   profissional   para   professores   na   sexta-feira   e   estamos   de   folga   na   segunda-feira   
para   o   Dia   dos   Povos   Indígenas.   

  
Atualização   de   pessoal:   Gitima   Sharma,   nossa   nova   conselheira,   estará   conosco   às   segundas,   quartas   e   
quintas-feiras.   (originalmente   tínhamos   planejado   para   as   sextas-feiras)   Os   pais   podem   entrar   em   contato   
com   ela   se   você   achar   que   seu   aluno   poderia   se   beneficiar   de   algum   apoio.   Aqui   está   um   link   para   nosso   
novo   formulário   de   referência   de   aconselhamento:   Formulário   de   Referência   de   Aconselhamento   OSS.   
Read-a-thon:   Encontre   informações   sobre   o   Read-a-thon   aqui:   https://www.osspto.org/read-a-thon.html   
Lembretes   de   telefone   celular:   lembre   seus   filhos   de   manter   os   telefones   nas   mochilas   durante   o   dia.   
Estamos   tendo   problemas   com   os   alunos   que   usam   telefones   no   recreio   e   no   almoço.   Se   eles   precisarem   
ligar   para   você   ou   se   você   precisar   entrar   em   contato   com   eles,   por   favor,   vá   até   o   escritório.   Não   ligue   ou   
envie   mensagens   de   texto   entre   8h22   e   o   horário   de   desligamento.   
Triagem   de   escoliose:   os   alunos   de   5ª   a   8ª   séries   serão   testados   para   escoliose   nos   dias   5,   6   e   7   de   
outubro.   Nenhuma   roupa   é   removida   durante   essas   triagens,   exceto   jaquetas   volumosas.   Abaixo   está   um   
folheto   com   mais   informações.   A   carta   de   opt-out   também   está   abaixo.   
  

Halloween:   A   equipe   está   finalizando   os   planos   para   o   Halloween,   e   enviarei   uma   atualização   na   próxima   
semana.   Nesse   ínterim,   anexei   o   link   para   um   vídeo   que   discute   a   questão   da   apropriação   cultural   e   dos   
costumes.   É   projetado   para   adolescentes,   mas   acho   que   os   pais   também   são   um   público   adequado.   
Obrigado   DLG   por   fornecer   este   recurso.   
https://www.teenvogue.com/story/cultural-appropriation-halloween-costume-video   
  

Folhetos   adicionais:   folheto   de   escoliose   e   carta   de   recusa,   menu   de   almoço   em   outubro,   evento   
informativo   de   escoteiras   
  
  

https://www.teenvogue.com/story/cultural-appropriation-halloween-costume-video

