
Sexta-feira,   19   de   março   de   2021   
Frase   da   semana:   "Se   todos   estiverem   avançando   juntos,   o   sucesso   cuidará   de   si   mesmo."   -   Henry   Ford,   
fundador   da   Ford   Motor   Company   
Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
Estou   muito   feliz   em   anunciar   oficialmente   que   todos   os   alunos   do   continuum   retornarão   às   aulas   na   
semana   de   19   de   abril!   Eu   sei   que   o   modelo   híbrido   não   é   ideal,   nem   de   longe.   Eu   ouvi   de   pais   que   estão   
entusiasmados,   pais   que   estão   apreensivos,   pais   que   querem   mudar   do   ensino   à   distância   de   um   ano   
para   o   híbrido   e   pais   que   se   inscreveram   no   híbrido,   mas   agora   não   querem   voltar   para   a   escola.   Quero   
assegurar   a   todos   -   pais,   funcionários   e   alunos   -   que   TEMOS   um   plano.   Eu   tenho   todas   as   respostas   
sobre   como   isso   será?   Não,   eu   não.   No   entanto,   a   equipe   e   eu   estamos   trabalhando   nisso   e   os   pais   
TERÃO   as   informações   assim   que   forem   finalizadas.   Haverá   um   "Back   to   School   Night   2.0"   oficial   na   
quinta-feira,   15   de   abril   das   6h00   às   7h15   via   Zoom.   Enviarei   informações   antes   de   15/4?   Sim,   eu   vou.   A   
partir   deste   momento,   aqui   está   o   que   posso   dizer   com   certeza.   
Coorte   (Grupo)   A:   Segunda,   Terça:   Jardim   de   Infância,   2,   4,   1/2   de   6   **,   8   Quarta:   Em   casa,   
aprendizagem   assíncrona   para   todos   os   alunos   Coorte   (Grupo)   B:   Quinta,   Sexta:   1,   3,   5º,   1/2   de   6   **,   7º   
Datas   de   início   da   costa   do   oceano   (é   o   mesmo   que   o   plano   PSD,   mas   escrevi   de   forma   diferente)   
  

Primeiro   dia   para   K,   2o   
19   de   abril   -   um   dia   A   
Primeiro   dia   para   1º,   3º,   5º,   1/2   do   6º,   7º   
  
  

22   de   abril   -   um   dia   B   
Primeiro   dia   para   4º,   1/2   de   6º,   8º   (K   e   2   também   comparecerão)   
26   de   abril   -   um   dia   
  

**   Os   coortes   (grupos)   para   a   sexta   série   serão   determinados   até   26/4.   Por   favor,   entre   em   contato   com   
Katy   Stearns   @   kstearns@pacificasd.org   se   você   tiver   preferência   em   fazer   parte   do   grupo   A   (segunda,   
terça)   ou   B   (quinta,   sexta-feira)   e   ela   tentará   acomodá-lo,   se   possível.   
Horários   de   chegada   e   dispensa   
Jardim   de   infância:   9h00   -   12h00   
1-3:   8:50   am   -1:   00   pm   
4-5:   8:40   am   -1:   00   pm   
6-8   8h30   -12h50   
  

Ainda   estamos   trabalhando   nos   procedimentos   e   locais   de   entrega   e   coleta.   As   temperaturas   dos   alunos   
serão   medidas   antes   de   entrarem   no   campus,   e   as   famílias   deverão   preencher   um   formulário   do   Google   
todas   as   manhãs,   como   a   equipe   faz   agora,   que   faz   perguntas   sobre   exames   de   saúde.   
Mais   a   seguir.   Respire   fundo   e   mantenha-se   firme.   
  

Saúde!   
  

Jeanne   
  

Grito   da   semana:   The   Ocean   Shore   Community.   Somos   todos   uma   equipe   -   famílias,   alunos   e   
funcionários.   O   próximo   mês   será   desafiador,   mas   temos   isso.   Como   Henry   Ford   aponta,   teremos  
sucesso   se   seguirmos   em   frente   e   trabalharmos   juntos!   
Escola   de   negócios:   



  
Junte-se   ao   Clube   do   Livro   Virtual   DLG   (Grupo   de   Aprendizagem   da   Diversidade)   O   Clube   do   Livro   DLG   
visa   promover   a   discussão   da   comunidade   focada   na   visão   DLG   “para   incutir   um   entendimento   sobre   o   
valor   da   aceitação   e   respeito   pelas   diferenças   uns   dos   outros   para   que   possamos   crescer   como   um   
sociedade."   Junte-se   a   nós   em   nosso   círculo   de   discussão   inaugural   para   nosso   novo   livro!   Quando:   
Segunda-feira,   22   de   março   de   2021Hora:   19h-20h   Livro:   "Four   Hundred   Souls:   A   Community   History   of   
African   America"     Por   Ibram   X.   Kendi   e   Keisha   N.   BlainReading   Discussão:   Parte   1   -   6   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   de   negros   
americanos,   desde   a   chegada   do   Leão   Branco,   que   trouxe   escravos   para   as   colônias   em   1619,   para   o   
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.   
    

Virtual   Paint   Night   -   sábado,   20   de   março:   Junte-se   ao   pai   e   artista   do   OSS,   Jeffrey   Wong,   para   se   divertir   
com   aquarelas.   Esta   primeira   sessão   de   pintura   é   apenas   para   adultos,   mas   planejamos   fazer   uma   para   
as   crianças   em   breve.   Consulte   o   folheto   em   anexo   para   obter   mais   informações.   As   vagas   são   limitadas,   
então   clique   aqui   para   se   registrar   hoje!   
Art-a-thon   de   todo   o   distrito   escolar   de   Pacifica:   Junte-se   a   todos   nós   na   celebração   do   mês   da   educação   
em   arte   criando   uma   peça   de   arte   visual   bidimensional   (pintura,   desenho,   esboço,   colagem,   cor,   etc.)   
inspirada   na   arte   de   2021   Tema   do   a-Thon   Aqui   vem   o   sol   e   o   que   ele   significa   para   você.   Por   favor,   veja   
o   folheto   anexo   para   mais   detalhes.   Patrocinado   pelo   PEF.   
  

Recurso   de   saúde   mental   da   Care   Solace:   consulte   o   folheto   em   anexo   com   os   detalhes.   Este   é   um   
recurso   online   disponível   para   todas   as   famílias,   funcionários   e   alunos   em   nosso   distrito   escolar.   O   Care   
Solace   combina   famílias   com   profissionais   de   saúde   mental   que   aceitam   seus   planos   de   seguro   ou   que   
têm   taxas   de   escala   móvel   para   famílias   sem   seguro.   
  

Retorno   à   Escola   2.0:   Teremos   uma   noite   de   informações   para   os   pais   na   quinta-feira,   15   de   abril,   das   6h   
às   7h15.   Vou   apresentar   por   20-30   minutos,   enviar   você   para   uma   reunião   com   os   professores   e,   em   
seguida,   promover   uma   sessão   de   perguntas   e   respostas   rápidas   das   7h00   às   7h15.   Ocean   Shore   
enviará   informações   aos   pais   muito   antes   de   15   de   abril   por   meio   de   minha   carta   semanal,   boletins   
informativos   para   professores   e   ombuds.   No   entanto,   15   de   abril   será   um   momento   para   dar   uma   visão   
geral   completa   e   fazer   com   que   os   professores   dêem   informações   específicas   sobre   como   será   a   
aprendizagem   híbrida   em   suas   salas   de   aula.   
  


