
 sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 

 Frase da semana: Não importa o quão ocupado um homem esteja, ele nunca está ocupado demais para 
 parar e falar sobre o quão ocupado ele está.” --Kahlil Gibran (escritor) 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Eu só queria lembrar a todos que a equipe e eu estamos ocupados, mas nunca ocupados demais para 
 ouvir suas preocupações. Seus filhos costumam compartilhar coisas com você que não necessariamente 
 compartilharam com o professor, ou com a equipe no pátio ou no escritório. Eu leio todos os e-mails e 
 tento responder o mais rápido possível, assim como os professores da sala de aula. Não podemos 
 resolver todos os problemas, mas nos preocupamos profundamente com cada aluno. Precisamos de sua 
 opinião como pais e cuidadores, e nós a valorizamos. 

 Foi uma semana movimentada com a turma de Jonathan caminhando em Milagra Ridge e os alunos da 
 segunda série fazendo um dia temático centrado nas biografias de indivíduos famosos. Eu sei que nossa 
 equipe e nossos alunos estão ansiosos para o intervalo. Fique seguro e, se você viajar, teste seus filhos 
 antes de trazê-los de volta à escola em 1º de março. Tenho certeza de que terei atualizações sobre o 
 COVID para compartilhar quando voltarmos. 

 Tomar cuidado, 

 Jeanne 

 Negócio Escolar: 

 Não haverá aula na próxima semana, e segunda-feira, 28 de fevereiro de 2002, é um dia de 
 desenvolvimento profissional para os professores. Os alunos começam a voltar às aulas na 
 terça-feira, 1º de março de 2022. 

 A Feira do Livro está de volta! Estamos muito animados em anunciar que estamos realizando uma Feira 
 do Livro pela primeira vez em 2 anos e meio! Será um pouco diferente – apenas 10 pessoas por vez na 
 Feira, mas todos os livros e presentes maravilhosos estarão disponíveis. Por favor, marquem seus 
 calendários para a semana de 14 de março. Por favor, inscreva-se pelas pastas dos pais para ajudar na 
 feira. Precisaremos de voluntários a partir de sexta-feira, 11 de março, até sexta-feira, 18 de março. Esta 
 é uma maneira divertida e fácil de ganhar suas horas. Obrigado pelo apoio de todos! 

 K-2 Donuts in the Park 3/12: Foram dois longos anos, e o PTO da OSS adoraria que nossas famílias mais 
 novas sentissem esse espírito de Ocean Shore. Se sua família puder, junte-se a nós no Frontierland Park 
 no dia 12 de março, das 22h às 12h, para donuts, café e uma chance de se conectar com outras famílias 
 K-2. Irmãos mais novos e mais velhos são bem-vindos! 

 Pesquisa de Pais/Responsáveis   sobre Rotas Seguras para a Escola: Obrigado por dedicar seu tempo 
 para preencher a pesquisa Rotas Seguras para a Escola. Este ano, a pesquisa oferece a oportunidade de 
 listar pontos específicos ao longo do trajeto do seu filho para a escola que o preocupam ou o impedem de 
 permitir que seu(s) filho(s) caminhem ou andem de bicicleta para a escola. Este é um feedback valioso 



 que será compartilhado com os tomadores de decisão em todo o condado que podem abordar questões 
 de infraestrutura relacionadas a caminhadas e ciclismo seguras e com tomadores de decisão em sua 
 comunidade escolar. Esta pesquisa levará aproximadamente 3 minutos para ser concluída. LINK PARA 
 PESQUISA EM INGLÊS - https://www.surveymonkey.com/r/21_22Inglês 
 Encuesta para padres/tutores sobre las rutas seguras a la escuela Este año la encuesta brinda la 
 oportunid de señalar lugares específicos para o largo de la ruta que seu(s) hijo(s) toma para llegar a la 
 escuela, o que causa a preocupação com o impedimento permitir que seu(s) hijo(s) caminen ou vayan en 
 bicicleta a la escuela. Sus comentarios son muy valiosos e se compartirán com os encargados de tomar 
 decisões em todo o condado que pueden abordar os problemas de infra-estrutura relacionados com 
 caminar y andar en bicicleta com segurança e com os encargados de tomar decisões em sua comunidade 
 escolar. Favor de completar esta encuesta solo le tomará aproximadamente 3 minutos. LINK PARA A 
 PESQUISA EM ESPANHOL - https://www.surveymonkey.com/r/22_SRTS_Spanish 

 PEF: Por favor, veja o boletim informativo de inverno da Pacifica Education Foundation abaixo e contribua 
 para o PEF em 2022! 

 Folhetos: Menu de almoço de março, PSD Food Service Substitute, SMILE California Dental Benefits, K-2 

 Event, eventos virtuais da Biblioteca SMC, traduções em português e espanhol da minha carta  . 


