
Sexta-feira,   2   de   abril   de   2021   
  

Frase   da   semana:   “Abril   colocou   um   espírito   de   juventude   em   tudo.”   -   William   Shakespeare   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

A   primavera   chegou!   Espero   que   todos   tenham   aproveitado   o   clima   de   ontem.   Hoje   parece   que   
estamos   de   volta   ao   nevoeiro   frio   da   Pacifica.   Toda   a   equipe   trabalhou   muito   esta   semana   para   
preparar   a   escola   para   o   aprendizado   híbrido.   As   escrivaninhas   ficam   a   6   pés   de   distância,   as   
setas   direcionais   estão   nos   corredores   e   as   placas   refletindo   os   Quatro   Pilares   (saúde   /   higiene,   
coberturas   faciais,   distanciamento   social,   reuniões   limitadas)   estão   por   toda   parte.   Temos   
espaços   ao   ar   livre   preparados   para   comer   e   aprender   e   golfinhos   azuis   apropriadamente   
espaçados   para   mostrar   aos   alunos   onde   se   alinhar.   O   Distrito   Escolar   de   Pacifica   elaborou   um   
site   que   fornece   informações   detalhadas   sobre   como   voltar   à   escola,   juntamente   com   links   para   
atualizações   do   condado,   diretrizes   de   viagem   e   informações   de   educação   especial.   Existe   
também   uma   página   dedicada   a   cada   escola   com   informações   específicas   dos   sites.   Os   títulos   
sublinhados   são   links   ativos.   Natalie   e   eu   estamos   trabalhando   em   uma   apresentação   de   vídeo   /   
slides   que   apresenta   informações   adicionais   e   será   vinculada   à   página   de   retorno   às   aulas   em   
breve.   Pacifica   School   District   Return   to   School   
Espero   que   todos   tenham   um   feriado   de   primavera   repousante   e   divertido!   
Esteja   seguro   e   tome   cuidado,   
  

Jeanne   
  

Negócios   Escolares   e   Comunitários:   
  

Férias   de   primavera:    as   férias   de   primavera   são   na   próxima   semana,   de   5   a   9   de   abril.   A   escola   
é   retomada,   ainda   na   modalidade   a   distância,   no   dia   12   de   agosto.   
  

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.   
    

DE   VOLTA   À   BEAUTIFICAÇÃO   DA   ESCOLA!   -   Jardim   Workday   Sun.   18   de   abril,   das   10h   às   
13h:   Ajude   a   embelezar   o   jardim   e   o   campus   com   poda,   capina   e   outros   projetos.   Somente   
adultos   -   distância   social   e   uso   de   máscara,   é   claro.   
REUNIÃO   DO   EAT   seg,   12/04,   18:30   Junte-se   à   pequena   equipe   do   EAT   na   discussão   de   
projetos   e   planos   futuros   para   o   mundo   ao   ar   livre   da   escola.   As   áreas   fora   da   escola   devem   ser  
um   local   bem-vindo   para   os   alunos   que   retornam   nesta   primavera.   Participar   da   reunião   do   
Zoom:   



https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   ID   
da   reunião:   848   1639   6584   Senha:   1MwrRe-we   
    

DO   ESCRITÓRIO   .   .   .   Por   favor,   avise   a   secretaria   650-738-6650   sempre   que   seu   filho   faltar   à   
escola,   mesmo   que   você   já   tenha   avisado   o   professor.   
    

Tween   Yoga:   consulte   o   anexo   para   obter   informações   sobre   uma   aula   de   Tween   Yoga   oferecida   
pela   mãe   de   Ocean   Shore,   Marissa   George.   Tween   Yoga   Class   
Folhetos   anexos:   Programa   de   Leitura   de   Verão;   Bolsa   de   estudos   I   Know   Joe   Surf   Camp   (o   
prazo   final   diz   31   de   março,   mas   foi   prorrogado);   Informações   sobre   a   merenda   escolar   
  


