
Sexta-feira,   26   de   fevereiro   de   2021   
  

Frase   da   semana:   “Todos   precisam   mais   do   que   qualquer   um   pode   dar   agora.”   Comentador   de   rádio   na   
National   Public   Radio   (KQED)   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

A   citação   acima   diz   tudo   agora.   Estamos   há   11   meses   no   ensino   a   distância   e   todos   estamos   exaustos:   
pais,   alunos,   professores,   funcionários   -   todos.   Tive   sete   reuniões   do   Zoom   na   quinta-feira,   finalmente   
terminando   às   20h,   e   sei   que   tenho   sorte   porque   adoro   meu   trabalho.   Tenho   muitos   amigos   e   familiares   
que   foram   demitidos   ou   viram   seus   negócios   encolherem   a   quase   nada.   Todos   nós   precisamos   de   mais   
do   que   qualquer   um   pode   dar.   Felizmente,   realmente   há   luz   no   fim   do   túnel.   A   Califórnia   está   finalmente   
aumentando   seus   esforços   para   vacinar   os   professores.   Se   tudo   correr   como   planejado,   estaremos   
trazendo   os   alunos   de   volta   ao   campus   em   um   modelo   híbrido.   Tenho   recebido   muitas   perguntas   
excelentes   de   famílias,   muitas   das   quais   ainda   não   tenho   as   respostas.   Há   informações   gerais   sobre   o   
modelo   híbrido   na   página   inicial   do   site   do   Distrito   Escolar   de   Pacifica:   https://www.pacificasd.org/.   Eu   
encorajo   você   a   dar   uma   olhada.   À   medida   que   os   planos   se   tornam   mais   específicos   e   calculamos   as   
datas   de   devolução,   o   escritório   do   distrito   compartilhará   informações   que   se   aplicam   a   todas   as   escolas,   
e   eu   compartilharei   informações   que   se   aplicam   especificamente   a   Ocean   Shore.   Como   todos   sabem,   
Ocean   Shore   faz   as   coisas   de   maneira   um   pouco   diferente,   e   tenho   certeza   de   que   teremos   aspectos   de   
nosso   modelo   híbrido   que   são   únicos.   Em   vez   do   nosso   habitual   Open   House   em   maio,   faremos   uma   
segunda   noite   de   "Volta   às   Aulas"   no   final   de   março.   Terei   essa   data   para   todos   na   minha   próxima   carta.   
Aguente   firme,   todo   mundo.   Você   está   fazendo   um   trabalho   melhor   do   que   pensa   que   está,   eu   prometo!   
  

Cuidar,   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana:    o   grito   desta   semana   vai   para   a   classe   YDL   da   6ª   série   de   Jessica   &   Beccy.   Visitei   a   
aula   de   ELA   de   Jessica   e   gostei   de   ouvir   os   alunos   discutirem   ensaios   persuasivos   e   encontrar   
evidências   para   apoiar   alegações   sobre   vários   personagens.   Fiquei   impressionado   com   seu   
envolvimento,   entusiasmo,   perguntas   e   comentários.   A   capacidade   de   escrever   de   forma   persuasiva   é   
uma   habilidade   importante   e   necessária   no   ensino   médio   e   na   faculdade.   Claro,   eu   indiquei   isso   a   eles.   
Eu   também   não   pude   resistir   e   apontar   algumas   evidências   que   notei   no   conto   que   eles   estavam   lendo,   
"Raymond's   Run",   de   Toni   Cade   Bambara.   Nunca   vou   deixar   de   ser   professora   de   inglês.   Felizmente,   
Jessica   e   os   alunos   da   sexta   série   foram   gentis   e   toleraram   minhas   interrupções!   
  

Notícias   da   escola   e   informações   da   comunidade   
  

Junte-se   ao   Clube   do   Livro   Virtual   DLG   (Diversity   Learning   Group)!    O   Clube   do   Livro   DLG   visa   
promover   a   discussão   da   comunidade   focada   na   visão   DLG   "para   incutir   uma   compreensão   sobre   o   valor   
da   aceitação   e   respeito   pelas   diferenças   uns   dos   outros   para   que   possamos   crescer   como   sociedade."   
Junte-se   a   nós   em   nosso   círculo   de   discussão   inaugural   de   nosso   novo   livro!   
Quando:   Segunda-feira,   8   de   março   de   2021   Horário:   19h-20h   Livro:   "Four   Hundred   Souls:   A   Community   
History   of   African   America"     Por   Ibram   X.   Kendi   e   Keisha   N.   Blain   Leitura   Discussão:   Parte   1   -   3   Zoom:   
https:   //   fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   "Four   Hundred   Souls:   A   Community   History   of   African   America,   
1619-2019"   reúne   o   trabalho   de   90   escritores   -   historiadores,   poetas,   jornalistas,   romancistas   e   ativistas   -   



para   contar   as   histórias   dos   negros   Os   americanos,   desde   a   chegada   do   Leão   Branco,   que   trouxe   
escravos   para   as   colônias   em   1619,   ao   movimento   Black   Lives   Matter.   
https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/18/four-hundred-souls-book   Observação:   considere   apoiar   
localmente   e   comprar   o   livro   da   Florey's   Book   Co.   
    

Almoços   grátis   e   reduzidos:    os   almoços   escolares   são   gratuitos   para   todos   os   alunos   até   o   final   do   ano   
letivo.   2.   Se   sua   família   está   passando   por   dificuldades   financeiras   neste   momento,   preencha   um   
formulário   grátis   /   com   desconto   antes   de   10   de   março.   Isso   permitirá   os   seguintes   benefícios:   Seus   filhos   
receberão   refeições   grátis   /   com   desconto   quando   o   ano   escolar   de   21-22   começar   Setembro,   quando   
você   se   inscreverá   novamente   para   o   resto   do   ano   letivo,   se   necessário.   Você   também   receberá   dinheiro   
na   forma   de   um   cartão   EBT,   que   pode   ser   usado   para   comprar   mantimentos.   Um   PDF   do   aplicativo   está   
anexado.   
    

Reunião   municipal   informativa   sobre   educação   especial:    Julie   Carrillo   realizará   uma   reunião   
municipal   na   quinta-feira,   18   de   março   às   19h   para   discutir   as   diferenças   entre   os   serviços   de   educação   
especial,   planos   504   e   suporte   SST   (Equipe   de   sucesso   do   aluno).   Por   favor,   veja   o   folheto   anexo.  
  


