
 Sexta-feira, 8 de outubro de 2021 

 Frase da semana: "Muitos professores e funcionários estão se sentindo 'cansados   de abril em outubro'". - 
 Jill Tucker, repórter do San Francisco Chronicle 

 Caras famílias da costa do oceano, 

 Estamos mudando nossos procedimentos de entrega matinal a partir desta terça-feira, 12 de outubro. Os 
 portões serão abertos às 8h10, mas os professores não abrirão mais as salas de aula mais cedo. Os 
 alunos farão fila no asfalto quando o sino tocar às 8:21, e os professores sairão e os acompanharão até a 
 sala de aula. Nesta terça-feira, teremos vários membros da equipe no pátio para direcionar o tráfego. No 
 futuro, haverá um professor de plantão no pátio das 8h10 às 8h22 todos os dias. Este procedimento é 
 semelhante ao que fizemos anteriormente e está em linha com o contrato entre o distrito escolar e o 
 LSEA (sindicato dos professores). Os professores se ofereceram para abrir suas salas de aula mais cedo 
 para começar o ano, e agora estamos retornando à nossa prática anterior. 
 Anexei um breve artigo do San Francisco Chronicle que discute alguns dos desafios que as escolas estão 
 enfrentando com comportamento e habilidades sociais. Nada disso é surpreendente para o nosso 
 pessoal, mas é cansativo de lidar no dia a dia. Estamos ensinando habilidades sociais explicitamente na 
 sala de aula e lembrando aos alunos como interagir e brincar no quintal. Estamos trabalhando em uma 
 campanha de gentileza em toda a escola que complementará nosso currículo de aprendizado 
 socioemocional e incentivará os alunos a tratar os outros da maneira que desejam ser tratados. 
 Continuamos com reuniões restaurativas, círculos e atividades de construção da comunidade em sala de 
 aula. Entre em contato com o professor do seu filho ou comigo se tiver dúvidas ou preocupações sobre 
 interações negativas entre os alunos ou sobre como um incidente específico envolvendo seu filho foi 
 tratado. 

 Tome cuidado, 

 Jeanne 

 Link para o artigo do SF Chronicle: 
 https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Cursing-meltdowns-and-playground-tussles-Bay-16512312.ph 
 p 

 Negócios Escolares: 

 Sem aula na segunda-feira, 11 de outubro. Estamos de folga na segunda-feira para o Dia dos 
 Povos Indígenas. 

 Atualização de pessoal: aqui está uma introdução de Gitima Sharma, nossa nova conselheira. Eu sou 
 Gitima Sharma, Conselheira da Escola Ocean Shore. Minha formação educacional (Mestrado em 
 Aconselhamento e Ph.D. em Educação de Conselheiros), juntamente com a experiência anterior no 
 fornecimento de aconselhamento para alunos do ensino fundamental e médio e da faculdade, me inspirou 
 a usar meu conhecimento e habilidades para promover o desenvolvimento socioemocional dos alunos do 
 ensino fundamental e médio bem-estar durante esses tempos desafiadores. Portanto, comecei a trabalhar 
 como conselheiro de meio período na Ocean Shore às segundas, quartas e quintas-feiras. Fora do 
 horário de trabalho, gosto de jogar jogos de tabuleiro com meu filho de 6 anos, acariciar meu bebê de 18 
 meses e ler livros do meu autor favorito - Daisaku Ikeda. Sinto-me apaixonado por promover a paz 



 mundial ao nutrir futuros líderes que sejam baseados no respeito, na compaixão e na empatia, e na 
 promoção do bem-estar socioemocional das crianças. Envie um e-mail para gsharma@pacificasd.org se 
 quiser discutir quaisquer questões. Você também pode usar o seguinte link para fazer referências de 
 aconselhamento: https://forms.gle/JU8pLvJh5LRXkkSd9. Obrigado pelo seu apoio e colaboração! 

 Leia-a-thon: Continue lendo, todos! 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. 

 Halloween: A equipe está finalizando os planos para o Halloween. Não faremos nosso desfile tradicional 
 em toda a escola. No entanto, haverá uma variedade de atividades acontecendo no campus. O professor 
 de seu filho compartilhará os planos para o dia. 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 

 Arrecadação de fundos da PTO: Por que preparar o jantar hoje à noite quando você pode fazer pedidos 
 na Mesa Redonda e apoiar nossa escola? 

 Por favor, veja o folheto abaixo para detalhes. Certifique-se de dizer que você é do OSS ao fazer o 
 pedido. Se você é um bebedor de café, considere uma assinatura mensal da Simple Pleasures Coffee e 
 apoie o OSS e uma pequena empresa local no processo. 

 Folhetos adicionais anexados: Mesa redonda para arrecadação de fundos - hoje à noite, arrecadação de 
 fundos para o café, menu de almoço em outubro, caminhada pelo Ohlone Heritage, evento de Halloween 
 do Pacifica PB&R. 
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