
 sexta-feira, 25 de março de 2022 
 Frase da semana: "A máscara não é para você. É para proteger as pessoas que você gosta." Batman em 
 O Cavaleiro das Trevas Ressurge 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 
 A partir de segunda-feira, as máscaras não serão mais necessárias no prédio da escola, mas ainda serão 
 incentivadas. Estamos assumindo a liderança do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, que 
 "recomenda fortemente que os indivíduos nesses ambientes (escolas, creches) continuem a se mascarar 
 em ambientes internos quando o requisito universal de mascaramento aumentar". Orientação sobre 
 máscaras do CDPH Acredito que é de nosso interesse continuar usando máscaras dentro de casa na 
 escola, e continuarei a fazê-lo quando estiver nos corredores, nas salas de aula e nas reuniões. 
 Certamente usarei uma máscara se estiver em um carro com alguém que não seja minha família 
 imediata. Não podemos exigir que motoristas ou estudantes usem máscaras enquanto dirigem em uma 
 viagem de campo, mas espero que todos façam a escolha de proteger aqueles ao seu redor no ambiente 
 fechado e apertado que é um carro. Quero que todos se mantenham saudáveis   para que possamos 
 continuar com as viagens de campo durante a primavera, desfrutar de uma experiência "real" no Oceans 
 411 em maio e comemorar o final do ano na Frontierland em 9 de junho! 
 Saúde! 
 Jeanne 

 Aqui está um link para a apresentação de slides que os professores estão compartilhando com os alunos 
 sobre a mudança na política de mascaramento. Protocolos relacionados à máscara da costa oceânica 

 Relatório COVID: Isso ainda é importante! Lembre-se de preencher o formulário de retorno à escola se 
 seu filho estiver doente. ***Formulário de retorno à escola do OSS*** Estamos começando a coletar os 
 registros de vacinação dos alunos contra a COVID-19. Reserve um tempo para preencher este formulário 
 do Google se ainda não tiver fornecido uma cópia do cartão de vacinação do seu filho ao escritório. 
 Registros de Vacinação de Estudantes da OSS. Esta semana, tivemos todos os testes negativos. Isso! 
 Negócio Escolar: 
 Gravação da apresentação de aprendizagem socioemocional: Em 15 de março, Sam Drazin, Diretor 
 Executivo da Mudança de Perspectivas, fez uma apresentação ZOOM sobre O que, por que e como da 
 aprendizagem socioemocional e conscientização da deficiência. Aqui está o link para a gravação: 
 Apresentação SEL 
 Mensagem de Will Lucey, Diretor de Serviços Educacionais para Estudantes: Queridas Famílias, É hora 
 novamente de dar sua opinião sobre seu relacionamento família-escola. Ajudar os alunos a dar o melhor 
 de si na escola requer um esforço de equipe. Pais, alunos e escolas desempenham papéis importantes 
 nesse processo. Para ajudar todos nós a aprender como tornar a experiência escolar de seu filho a mais 
 positiva e benéfica possível, por favor, dê-nos suas respostas honestas e atenciosas às perguntas da 
 pesquisa. Por favor, clique no link abaixo para responder a pesquisa. Agradecemos antecipadamente por 
 responder a esta pesquisa muito importante. 

 Pesquisa sobre relacionamento família-escola da primavera de 2022: 
 Escola da Costa do Oceano 
 https://surveys.panoramaed.com/pacifica/9746154651/surveys 

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



 Bicicletas/skates/scooters: Os alunos não devem andar de bicicleta, patinete ou skate no campus. Ao sair 
 do campus, todos os alunos devem usar capacetes. Os funcionários do escritório observaram os alunos 
 andando sem capacete assim que deixaram a propriedade da escola. 
 As fotos da primavera são 6 de abril: panfletos para ir para casa em breve. 
 Folhetos: Menu de almoço de março, boletim do PEF, evento da biblioteca SMC, traduções da minha 
 carta em português e espanhol. 


