
 Frase da Semana: "Seja gentil sempre que possível. Sempre é possível." O Dalai Lama 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Vou passar meu "microfone" para Gitima esta semana. Já se passou muito tempo desde a última vez que 
 li a Declaração de Missão do Distrito Escolar de Pacifica, mas fiquei impressionado com o quanto disso 
 se encaixa nos desafios que estamos enfrentando agora. Aqui está o cerne dessa declaração. 
 Acreditamos que: 

 Todos são responsáveis   por suas ações. 

 Confiança e integridade são essenciais para relacionamentos bem-sucedidos. 

 Cada pessoa tem um valor inerente. 

 As ações de uma pessoa podem ter um efeito na vida de outra. 

 Aprender é essencial para o crescimento pessoal. 

 Trabalhando juntos, podemos construir uma comunidade forte 

 Agora, muitos de nós estamos lutando com interações pessoais. A fim de apoiar melhor nossa 
 comunidade e incentivar a prática da gentileza (É uma prática), nas próximas semanas estaremos 
 lançando uma campanha de gentileza. Gitima está se reunindo com professores para definir mais alguns 
 detalhes, mas eu gostaria de compartilhar o que temos até agora. Fique ligado para mais informações! 

 Tome cuidado, 

 Jeanne 

 Canto do Conselheiro:  A era da pandemia COVID-19 causou lutas sem precedentes, que fortaleceram a 
 necessidade de compaixão, empatia e gentileza nos níveis individual e sistêmico. A Comunidade Escolar 
 Ocean Shore iniciará uma campanha para inspirar alunos, professores e funcionários a se envolverem em 
 atos de bondade de suas próprias maneiras - grandes e pequenas. Os professores estão entusiasmados 
 com a leitura de livros e com a realização de círculos sobre tópicos relacionados à gentileza, como 
 respeito às diferenças individuais e culturais. Cada classe usará a roda "Atos de Bondade" para rastrear o 
 número de atos que a comunidade escolar pratica para expressar bondade para consigo mesmo, 
 membros da família, colegas de classe, comunidade escolar, sociedade e o mundo em geral. Nós da 
 Ocean Shore, portanto, usaremos a Cidadania Digital para promover o bem-estar socioemocional de 
 nossos alunos, enraizado nestas palavras por um Construtor da Paz, Daisaku Ikeda: "Quando cuidamos 
 dos outros, nossa própria força para viver aumenta. Quando ajudamos as pessoas a expandir seu estado 
 da vida, nossas vidas também se expandem. Ações para beneficiar os outros não são separadas das 
 ações para beneficiar a si mesmo. Nossas vidas e as vidas dos outros são inseparáveis. " 

 Negócios Escolares: 



 Mudanças na programação do jardim de infância  : Na segunda-feira, nossos alunos do jardim de 
 infância estarão aqui até as 14h. 

 Matrícula no Jardim de Infância para 2022-23:  Informações sobre a Inscrição no Jardim de Infância e 
 passeios (virtuais) virão na próxima semana. 

 Próximos dias mínimos e feriados:  sexta-feira, 29 de outubro e segunda-feira, 1º de novembro serão 
 ambos dias mínimos. Quinta-feira, 11 de novembro é o Dia dos Veteranos e a escola está fechada. 
 Conferências: As conferências acontecerão na semana de 15 de novembro. Entre em contato com o 
 professor do seu aluno para agendar um horário. Teremos uma programação de dias mínimos durante 
 toda a semana. 

 DLG Book Club, esta segunda-feira às 19h00:  Junte-se a nós para a próxima reunião do Diversity 
 Learning Group (DLG) Book Club! Estamos lendo os três primeiros capítulos de My Grandmother’s 
 Hands, de Resmaa Menakem. Estou colocando um plug pessoal. Estou aproveitando muito a leitura 
 desses livros e ouvindo os insights dessas mulheres incríveis. --O link Jeanne Zoom está aqui. 

 JUHSD High School Open Houses:  Consulte o folheto anexo para obter informações. As informações 
 de registro estarão disponíveis em breve no site:  https://www.juhsd.net/Page/2003  . 

 Folhetos adicionais anexados:  Clínicas de vacina contra a gripe de San Mateo, PNLL Beisebol, PGSL 
 softball, evento Slam Poesia HOJE À NOITE no OSS, passeios da escola secundária JUHSD, Noites de 
 aprendizagem social / emocional para os pais. 

https://www.juhsd.net/Page/2003

