
Sexta-feira,   2   de   outubro   de   2020  

Frase   da   semana:   "Encontre   a   sua   praia."  

-Corona   Beer   tagline   anúncio   publicitário  

Outubro   é   sempre   um   mês   exaustivo   para   os   educadores.   A   empolgação   do   início   do   ano   letivo   já  
passou   e   o   trabalho   começa   a   chegar.   Temos   reuniões,   avaliações,   desenvolvimento   profissional,  
notas,   planejamento   e   mais   reuniões.   Este   ano   é   especialmente   estressante.   As   interações   face   a  
face   com   colegas   de   trabalho,   alunos   e   pais   estão   ausentes   no   momento.   Claro,   essas   interações  
sociais   são   o   que   nos   dá   mais   alegria.   A   maioria   dos   educadores   gosta   de   estar   com   as   pessoas.  
Nenhum   de   nós   entrou   nesta   profissão   para   ficar   sentado   na   frente   da   tela   do   computador   o   dia  
todo.   Eu   estava   lamentando   o   atual   nível   de   exaustão   entre   os   membros   da   minha   equipe   em   uma  
reunião   e   me   perguntando   em   voz   alta   como   poderia   ajudá-los   a   lidar   com   seu   próprio   estresse   e  
com   o   meu.   A   maravilhosa   Julie   Carillo   me   disse   que   todos   nós   precisamos   descobrir   como  
encontrar   nossa   praia,   e   que   precisamos   encontrá-la   diariamente.   Não   basta   encontrar   a   nossa  
praia   uma   vez   por   mês   ou   mesmo   uma   vez   por   semana.   Eu   resisti   à   vontade   de   revirar   os   olhos.  
Alguns   dias   tenho   sorte   de   encontrar   tempo   para   escovar   os   dentes   antes   de   cair   na   cama.   No  
entanto,   sei   que   Julie   estava   certa,   como   costuma   acontecer.   Se   nós,   como   educadores,   pais   e  
cuidadores,   não   reservarmos   tempo   para   nos   alimentarmos,   não   seremos   capazes   de   cuidar   dos  
outros.   Todos   nós   temos   o   direito   de   fazer   algo   de   que   gostamos,   algo   só   para   nós,   todos   os   dias.  
Minha   "praia"   costumava   ser   a   leitura   de   ficção,   longos   romances   que   me   levaram   para   outro  
mundo   onde   eu   poderia   ficar   por   dias   ou   semanas   a   fio.   Agora,   é   mais   comum   o   Netflix   ou   o   Hulu,   o  
que   também   é   bom.   No   entanto,   em   homenagem   ao   Read-a-thon,   comprometo-me   a   ler   todos   os  
dias,   mesmo   que   seja   apenas   por   10   minutos.   Desafio   todos   vocês   a   encontrarem   algo   que   possam  
fazer   todos   os   dias,   algo   que   amem,   mesmo   que   seja   apenas   por   alguns   minutos.   Muitos   de   nós  
vivemos   em   Pacifica,   então   pode   ser   literalmente   encontrar   a   praia.   Também   pode   ser   ioga,  
caminhar,   comer   chocolate,   saborear   uma   taça   de   vinho   ou   até   mesmo   beber   uma   garrafa   gelada  
de   Corona.   Devíamos   todos   seguir   o   conselho   de   Julie   e   encontrar   nossa   praia.  

Cuidar,  
Jeanne  

 
Escola   de   negócios:  
Equipe   de   Ação   Ambiental   (EAT):    Junte-se   ao   Comitê   da   Equipe   de   Ação   Ambiental   (EAT)   para   o  
primeiro   domingo   do   mês   nos   dias   de   manutenção   de   jardins   das   11h00   às   13h00,   e   em   nossa   primeira  
segunda-feira   do   mês   Zoom   Meetings   a   partir   das   18h:   30-7:   30   pm.   O   primeiro   dia   de   manutenção   é   este  
domingo,   4   de   outubro,   e   a   primeira   reunião   do   Zoom   é   segunda-feira,   5   de   outubro.  
Participar   da   reunião   do   Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   ID   da  
reunião:   848   1639   6584   Senha:   1MwrRe  
Estamos   ansiosos   para   trabalhar   com   você   e   para   a   nossa   horta   escolar!  
 
Leia-a-thon:    está   acontecendo   todo   este   mês!   Anexei   um   PDF   com   as   informações,   mas   você   também  
pode   verificar   com   o   professor   do   seu   filho.   Esta   é   uma   ótima   maneira   de   reforçar   a   importância   da   leitura  
todos   os   dias   e,   ao   mesmo   tempo,   arrecadar   dinheiro   para   a   Ocean   Shore.  



Flocking   Fundraiser:    Um   evento   de   arrecadação   de   fundos   para   alunos   de   7/8   anos   na   escola   Ocean  
Shore.   Quer   ordenar   que   um   Bando   de   Flamingos   Rosa   se   reúna   na   propriedade   de   um   amigo   para   se  
empoleirar?   Pague-nos   para   colocar   estes   queridinhos   rosa   no   quintal   de   alguém!   Qualquer   pessoa   em  
Pacífica   pode   ser   flocada   e   qualquer   um   pode   solicitar   uma   flocagem.   Envie   um   e-mail   para  
OSSFlockers@gmail.com   para   obter   mais   informações   ou   verifique   nosso   folheto   na   página   inicial   do  
PTO.   https://www.osspto.org/  
 


