
 sexta-feira, 11 de março de 2022 

 Frase da semana: "A força da equipe é cada membro individual. A força de cada membro é a equipe." 
 --Phil Jackson, ex-técnico da NBA 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 O conselho escolar votou na quarta-feira para manter o uso obrigatório de máscaras em ambientes 
 fechados até segunda-feira, 28 de março. Na segunda-feira, 28 de março, as máscaras ainda serão 
 altamente recomendadas em ambientes fechados na escola, mas não serão mais necessárias. Os 
 professores abordarão a mudança na política de mascaramento com os alunos. Discutiremos o fato de 
 que cada família escolherá se quer ou não que seus filhos usem máscaras na escola. Ressaltamos 
 também que ninguém deve ser chamado por usar ou não máscara. Pais, por favor, modelem esse 
 comportamento para seus filhos. Todos nós temos diferentes níveis de tolerância ao risco, diferentes 
 situações de vida e diferentes problemas de saúde. Uma das minhas irmãs tem esclerose múltipla e 
 provavelmente usará uma máscara dentro de casa para sempre. Eu sei que não me sinto confortável em 
 ficar sem máscara dentro de casa na escola, então vou usar a minha no futuro próximo. Mascaramento, 
 vacinações e lavagem/desinfecção frequente das mãos têm sido muito eficazes na redução da 
 propagação do COVID-19 em Pacifica e em toda a área da baía. 

 Em outras notícias do Ocean Shore, a semana de Patty McNally chegou! É difícil acreditar que já faz mais 
 de um ano desde que perdemos nossa amada Patty McNally em novembro de 2020. No ano passado, 
 professores de todo o distrito se uniram para iniciar a tradição de comemorar como companheiros de 
 equipe em homenagem a Patty durante a semana de março, que coincide com seu aniversário, 17 de 
 março. Patty era a melhor companheira de equipe e incentivava a colaboração em sua sala de aula, entre 
 seus colegas e com os pais. Como qualquer um de seus antigos pais de classe pode lhe dizer, Patty não 
 aceitaria um não como resposta! Membros da liderança da LSEA, juntamente com vários professores 
 aposentados, reuniram-se para ler os companheiros de equipe. Era um dos livros favoritos de Patty e 
 serve de trampolim para nos unirmos e homenagearmos Patty. Companheiros de equipe para as paixões 

 de Patty. Teammates for Patty's Passions
 Não importa quais sejam nossas circunstâncias, origens ou crenças, estamos todos na equipe Ocean 
 Shore! 
 Tomar cuidado, 
 Jeanne 
 Relatório COVID: Isso ainda é importante! Lembre-se de preencher o formulário de retorno à escola se 
 seu filho estiver doente. ***Formulário de retorno às aulas do OSS*** Esta semana, tivemos 4 conjuntos 
 de testes inutilizáveis, então realizamos testes rápidos nos alunos e professores dessas salas de aula e 
 não obtivemos resultados positivos nos testes. 
 Negócio Escolar: 
 Precisa-se de Voluntários da Feira do Livro: Ainda precisamos de pais voluntários para nossa feira do 
 livro na semana de 14 a 18 de março. Sem pais voluntários, será muito difícil sediar a feira do livro. 
 Obrigado! Entre em contato com Tristan McNall se tiver dúvidas: tmcnall@pacificasd.org. Há um cartaz de 
 inscrição no lobby da frente ou você pode se inscrever via Signup Genius: 
 https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/30E0D44AEAB2BA7F58-book 

https://youtu.be/9NHjjvLD6fc


 O Carcass Cafe, o início do nosso estudo do oceano profundo, acontecerá de segunda a quinta desta 
 semana. Entre em contato com seu professor se quiser ajudar. Não é tarde demais para ser voluntário! 
 LEMBRETE IMPORTANTE ASEP: A semana de 14 de março é a semana da Conferência e toda a 
 semana está no horário mínimo de dias. Todas as aulas da ASEP, exceto as aulas de quarta-feira (que já 
 caem em um dia mínimo), não serão realizadas. Além disso, as inscrições ainda estão abertas por mais 
 uma semana! Se você quiser se inscrever, acesse https://my.cheddarup.com/c/asep. e confira as aulas 
 disponíveis como Run Club, Rock das 3 e Poesia Sparc! 
 Pais voluntários necessários na hora do almoço: Estamos procurando pais que estejam interessados   em 
 se voluntariar durante a hora do almoço. Se estiver interessado em participar de um evento presencial de 
 treinamento/sombra na terça-feira, 14 de março, das 11h30 às 13h, envie um e-mail para Ayesha em 
 asiddiq@pacificasd.org. Se esse horário não funcionar para você, entre em contato com Ayesha e 
 marque outro dia. Obrigado! 
 K-2 Donuts in the Park neste sábado, 12/03: 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 sábado, das 22h às 12h, para donuts, café e a chance de se conectar com outras 
 famílias K-2. Irmãos mais novos e mais velhos são bem-vindos! 

 Lembretes da equipe do escritório: Nenhum veículo de rodas no campus a qualquer momento. Isso 
 significa que não há bicicletas, skates, patins, patinetes, etc. Além disso, é contra a lei para estudantes 
 menores de 18 anos andarem em qualquer veículo de rodas sem capacete. 
 PEF: Por favor, veja o boletim informativo de inverno da Pacifica Education Foundation abaixo e contribua 
 para o PEF em 2022! 
 A Semana de Preparação para Tsunami é de 21 a 25 de março: Confira o site da Cidade de Pacifica para 
 obter informações: https://www.cityofpacifica.org/depts/police/natural_disasters/tsunami.asp. Felizmente, 
 Ocean Shore não está na área de risco de tsunami, e a Oceana High School, nas proximidades, seria um 
 local de cuidados e abrigo para qualquer família local que tivesse que evacuar. 
 Folhetos: Menu de Almoço de Março, Feira do Livro, Evento K-2, newsletter do PEF, Patty McNally Week, 
 evento da biblioteca SMC, traduções da minha carta em português e espanhol. 


