
 Frase da semana: "O mar cura todas as doenças do homem." -- Platão (filósofo) 

 Queridas Famílias da Costa Oceânica, 

 Maio é o Mês da Conscientização da Saúde Mental, o que faz sentido. Para mim, maio SEMPRE causou 
 ansiedade. Quando eu estava na escola, eram provas finais, bailes, tentando encontrar um emprego de 
 verão ou um emprego "de verdade" se eu estivesse me formando na faculdade, na pós-graduação ou no 
 meu programa de credencial de ensino. Para um educador, maio significa testes padronizados, notas, 
 danças de acompanhamento, planejamento de formaturas, finalização de avaliações da equipe, 
 preparação da minha sala ou da escola para o verão, planejamento para o próximo ano – a lista continua. 
 Os alunos nem sempre cooperam com a necessidade de concluir as tarefas porque os problemas 
 comportamentais tendem a aumentar durante o último mês de aula. Na Ocean Shore, temos a atividade 
 adicional em torno do Oceans 411, que é um evento incrível, mas também exige muito planejamento e 
 energia. Todos nós precisamos nos lembrar de parar e respirar. Melhor ainda, caminhe até a praia, olhe 
 para as ondas e respire fundo. 

 Falando em Oceans 411, ou Oceans Week, nossos corredores estão sendo transformados em Deep 
 Seas, começaremos as saídas de campo na segunda-feira e os rodízios de aulas na quarta-feira. Sempre 
 podemos usar mais voluntários, então entre em contato com o professor do seu filho e eles o colocarão 
 em contato com o coordenador do Oceans 411. Muito obrigado aos pais e professores que estão 
 dedicando horas de trabalho extra para que isso aconteça! É tão emocionante ter uma "verdadeira" 
 Semana dos Oceanos novamente! 

 Cuidar, 

 Jeanne 

 Um grito especial para nosso incrível Sr. Ben Gower e nossas bandas iniciantes e avançadas. O show 
 combinou nossas aulas de banda com as da IBL e foi extraordinário, especialmente considerando que 
 cada grupo teve apenas UM ensaio juntos. Pais do ensino médio, por favor, incentivem seus filhos a 
 continuarem com a banda. O processo de aprender a ler uma música, fazendo o trabalho para tocá-la 
 com sucesso enquanto colabora com seus colegas é uma experiência poderosa, às vezes 
 transformadora. 

 Não posso discutir música sem mencionar a Pacifica Education Foundation. Por favor doe! O PEF 
 levantou US$ 62.235, mas precisamos chegar a US$ 85.000. Como você pode ver pelo gráfico, Ocean 
 Shore está indo bem, mas Cabrillo está nos superando tanto no total de dólares quanto no número total 
 de doadores. Eu adoraria ver que temos o maior número de doadores. Ocean Shore tem tudo a ver com 
 participação. Você pode dar qualquer quantia de $ 10 a $ 10.000. Por favor, não espere, doe agora 
 mesmo para que o PEF possa alcançar seu objetivo de continuar a financiar nossa banda do ensino 
 médio, música do ensino fundamental e programas de poesia SPARC. Não podemos fazer isso sem 
 você!  https://www.pacificaef.org/ 

 Negócio Escolar: 

 Relatórios COVID: Tivemos um teste positivo na piscina na quarta-feira. O teste de acompanhamento na 
 sexta-feira revelou um caso positivo. Se você ou um membro da família testar positivo, envie um e-mail 

https://www.pacificaef.org/


 para Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org. Nosso último dia de testes de piscina será quarta-feira, 1º de 
 junho. 
 DLG: Diversity Learning Group – Quarta-feira, 25 de maio, das 19h às 20h30. Venha participar do nosso 
 último encontro do ano letivo! O DLG serve como um recurso para pais, professores, funcionários e 
 alunos da comunidade OSS para identificar e discutir ideias, preocupações e áreas que precisam de 
 maior crescimento ou conscientização. A missão do Diversity Leadership Group é fornecer liderança, 
 orientação e apoio à comunidade Ocean Shore para cultivar um ambiente de inclusão onde cada 
 indivíduo é valorizado e respeitado. Entrar via Zoom Meeting ID: 630 060 3544 senha: DLG 
 TDAP: Pais da 7ª série, lembre-se de que os alunos não podem começar a escola até que tenham seu 
 reforço TDAP. Entre em contato com seu pediatra e agende uma consulta. 
 Open House: Teremos uma casa aberta "ao vivo" na quinta-feira, 26 de maio. Estamos surpreendendo os 
 horários de início pelo sobrenome. Famílias com sobrenomes de A-L comparecerão das 6h às 6h45 e 
 aquelas com sobrenomes começando com M-Z comparecerão das 6h45 às 7h30. Famílias com vários 
 sobrenomes podem escolher seu horário. 
 Folhetos: Menu Almoço de Maio, Folheto de Doação da SPCA, Dias de Doação do PEF, lembrete do 
 TDAP, traduções em português e espanhol da minha carta. 


