
Sexta-feira,   24   de   setembro   de   2021   
  

Frase   da   semana:   "Nada   é   tão   simples   que   não   possa   ser   mal   interpretado."   -   Freeman   Teague,   Jr.   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Tenho   pensado   muito   em   comunicação   esta   semana.   Não,   não   estou   falando   sobre   o   último   problema   de   
reunião   virtual   do   OSS   e   peço   desculpas   a   todos   que   tiveram   que   esperar   até   descobrirmos   como   
resolver   o   problema!   Vamos   enfrentá-lo,   depois   de   18   meses   na   época   da   COVID,   nossas   habilidades   
sociais   estão   enferrujadas.   Vemos   isso   todos   os   dias   na   escola,   quer   sejam   alunos   do   jardim   de   infância   
discutindo   sobre   um   brinquedo,   alunos   da   quarta   série   disputando   as   regras   do   kickball   ou   alunos   da   
oitava   série   disputando   quem   disse   o   quê   sobre   quem.   Vejo   isso   em   reuniões   (virtuais   e   IRL),   no   Safeway   
e   durante   a   condução.   Não   ajuda   que   ainda   estejamos   mais   estressados     do   que   o   normal   e   que   os   
protocolos   COVID   mudem   com   frequência   e   sejam   diferentes   dependendo   de   onde   você   está   e   com   
quem   está.   Felizmente,   Ocean   Shore   tem   uma   equipe   fantástica   e   estamos   utilizando   práticas   
restaurativas   e   estratégias   de   gerenciamento   de   conflitos   por   meio   de   reuniões   de   classe,   discussões   em   
pequenos   grupos   e   conversas   individuais   com   nossos   novos   conselheiros.   Estamos   praticando   
mindfulness   nas   reuniões   de   equipe   e   nas   salas   de   aula.   Os   alunos   estão   lendo   histórias,   discutindo   os   
sentimentos   dos   personagens   e   sendo   encorajados   a   ter   empatia.   Se   houve   um   conflito,   os   alunos   são   
orientados   por   meio   de   discussões   que   enfocam   como   fazer   escolhas   melhores,   como   reparar   danos   e   
como   olhar   para   o   incidente   de   vários   pontos   de   vista   (alunos,   professores,   funcionários   do   escritório,   
zeladores,   funcionários   da   cozinha   ,   pais).   Aprender   a   se   comunicar   com   eficácia,   ter   empatia   com   os   
outros   e   resolver   conflitos   são   objetivos   de   aprendizagem   para   toda   a   vida,   e   todos   temos   espaço   para   
crescer.   Especialmente   eu.   
  

Respire   fundo   e   tome   cuidado,   
  

Jeanne   
  

Negócios   Escolares:   
  

Atualização   de   pessoal:   estou   muito   feliz   em   anunciar   que   temos   um   novo   conselheiro,   Gitima   Sharma.   
Ela   estará   conosco   às   segundas,   quartas   e   sextas-feiras.   Também   estou   feliz   em   anunciar   que   Ayesha   
Siddiq,   um   de   nossos   pais,   está   se   transferindo   de   Sunset   Ridge   para   Ocean   Shore   e   estará   auxiliando   
na   supervisão   no   playground   e   trabalhando   com   os   alunos   na   sala   de   aula.   Barbara   Bualat   está   
renunciando   aos   seus   cargos   duplos   de   Técnica   de   Biblioteca   e   Assistente   de   Escritório   /   Supervisora     de   
pátio.   Por   mais   que   odiemos   vê-la   partir,   estou   animado   para   vê-la   avançar   em   sua   carreira.   Ela   
substituirá   Kelly   Alves   como   assistente   executiva   do   superintendente.   Parabéns,   Bárbara!   Sentiremos   a   
tua   falta.   
  

PTO   General   Meeting:   A   PTO   General   Meeting   não   foi   gravada   em   23   de   setembro,   mas   os   slides   da   
reunião   serão   postados   em   breve   no   site   do   PTO.   
Dia   da   Foto:   O   Dia   da   Foto   será   sexta-feira,   1º   de   outubro.   As   aulas   virão   para   a   biblioteca   uma   de   cada   
vez.   Os   alunos   ficarão   mascarados   até   se   sentarem   para   tirar   as   fotos.   
  

Read-a-thon:   O   Read-a-thon   será   virtual   e   ocorrerá   durante   todo   o   mês   de   outubro.   As   informações   virão   
do   professor   da   turma   ou   do   ombud   do   seu   aluno.   O   tema   deste   ano   são   as   Olimpíadas   e   todos   



estaremos   lendo   pelo   ouro   (e   pelo   dinheiro)!   Em   2020,   Read-a-thon   arrecadou   mais   de   $   30.000   para   a   
nossa   escola.   
  

Triagem   de   escoliose:   os   alunos   do   5º   ao   8º   ano   serão   examinados   para   escoliose   nos   dias   5,   6   e   7   de   
outubro.   Nenhuma   roupa   é   removida   durante   essas   triagens,   exceto   jaquetas   volumosas.   Abaixo   está   um   
folheto   com   mais   informações.   A   carta   de   cancelamento   também   está   abaixo.   
  
  

Water   Protector   Video   Contest:   Earthcapades,   dirigido   pelos   pais   de   ex-alunos   da   Ocean   Shore,   Hearty   e   
Lissen,   está   patrocinando   um   concurso   de   vídeo   sobre   conservação   de   água   para   crianças   de   todas   as   
idades.   Consulte   este   link   para   obter   detalhes   e   mais   informações:   Concurso   de   Vídeo   Earthcapades   
Water   Conservation   
  
  

Folhetos:   concurso   de   arte   em   árvores   do   Dia   da   Árvore,   informações   sobre   escoliose,   carta   de   exclusão   
da   escoliose.   
  
  


