
Sexta-feira,   25   de   setembro   de   2020  
 
Frase   da   semana:   "Lute   pelas   coisas   que   você   gosta,   mas   faça   de   uma   forma   que   leve   outras   pessoas   a  
se   juntar   a   você."   -   Ruth   Bader   Ginsburg  
 
Eu   continuo   esperando   pela   semana   em   que   eu   não   sinto   que   o   vento   foi   tirado   de   mim   por   alguma  
tragédia.  
Ruth   Bader   Ginsburg   foi   uma   força   da   natureza   e   tem   sido   uma   fonte   de   inspiração   para   mim   por   muito  
tempo.  
Nem   sempre   concordei   com   ela,   mas   sempre   respeitei   sua   força,   seu   senso   de   propósito   e   sua  
capacidade   de   trabalhar   com   pessoas   cujas   opiniões   estavam   em   oposição   direta   às   dela.   Suas   palavras  
são   tão   impactantes.   Todos   nós   precisamos   ser   lembrados   de   que   podemos   avançar   cheios   de   raiva  
justificada,   mas   se   alienarmos   todos   no   processo,   nossos   esforços   não   terão   sentido.  
 
  Tenho   pensado   em   todas   as   nossas   famílias   no   ensino   à   distância   de   um   ano   e   sei   que   muitas   delas   se  
sentem   à   deriva.   Eles   fazem   parte   da   Ocean   Shore?   Parte   de   Sunset   Ridge   ou   Vallemar   ou   IBL?   A  
resposta   é   sim   para   ambos.   Agora,   mais   do   que   nunca,   todos   fazemos   parte   do   Distrito   Escolar   Pacifica.  
Doze   anos   atrás,   tornei-me   presidente   da   nova   Pacifica   Education   Foundation.   Algumas   das   PTOs,  
professores   e   pais   não   apoiaram.   Muitos   se   esforçaram   para   entender   por   que   era   importante   doar   (se  
você   pudesse)   tanto   para   o   PTO   de   sua   escola   quanto   para   o   FPE.   A   princípio,   fiquei   com   raiva   porque   as  
pessoas   não   conseguiam   ver   o   que   uma   fundação   educacional   poderia   oferecer   aos   filhos   de   Pacifica.   Eu  
era   apaixonado   por   aproximar   as   escolas   e   lutar   por   uma   visão   de   educação   igualitária;   uma   fundação  
trabalhando   para   um   distrito.   Logo   aprendi   que   não   chegaria   a   lugar   nenhum   com   essa   visão   se   não  
descobrisse   como   convencer   outras   pessoas   a   se   juntarem   ao   pequeno   grupo   de   pais   que   formava   nosso  
conselho.   Demorou   alguns   anos,   muitos   discursos,   festas   de   arrecadação   de   fundos,   horas   informativas  
de   café,   reuniões   do   PTO,   reuniões   do   conselho   escolar,   reuniões   do   conselho   municipal   e,   sim,   mais  
festas,   para   fazer   o   FPE   decolar.   Agora,   quase   todos   na   Pacifica   reconhecem   o   valor   que   o   FPE   agrega   à  
nossa   comunidade.   Todos   nós   fazemos   parte   do   Distrito   Escolar   Pacifica,   não   importa   qual   seja   a   nossa  
designação   escolar   para   este   ano.   Se   você   é   uma   de   nossas   famílias   de   ensino   à   distância,   aproveite  
para   aprender   mais   sobre   a   nova   comunidade   escolar   da   qual   você   faz   parte.   Eu   prometo   que   ainda  
haverá   atividades   da   Ocean   Shore   para   participar,   e   que   você   será   informado   quando   as   tivermos.  
 
Cuide-se   e   aproveite   seu   final   de   semana!  
 
Jeanne  
 
Escola   de   Negócios :   Consulte   também   a   seção   "Folhetos   para   esta   semana"   na   página   inicial   do   site   do  

PTO   para   informações   sobre   outros   eventos   e   serviços.   https://www.osspto.org/  

Nossas   noites   virtuais   de   volta   às   aulas   correram   bem!    Não   houve   assembléia   em   toda   a   escola,  

então   as   famílias   com   ensino   a   distância   não   perderam   nada.   Famílias   e   professores   se   reuniam   em  

homerooms   ou   reuniões   de   nível   escolar.  

 



O   Read-a-thon   está   chegando   em   1º   de   outubro!    Os   professores,   o   PTO   e   eu   enviaremos   mais  

informações   e,   sim,   nossas   famílias   de   ensino   à   distância   de   um   ano   farão   parte   da   diversão!  

Os   dias   de   fotos   serão   4   e   5   de   novembro.    Mais   informações   e   logística   a   seguir.  

DLG   -   Grupo   de   Liderança   em   Diversidade   -   30   de   setembro   às   7h   às   20h30     O   grupo   Diversity  

Leadership   (DLG)   está   de   volta   e   virtual!   DLG   serve   como   um   recurso   para   pais,   professores,   funcionários  

e   alunos   na   comunidade   OSS   para   identificar   e   discutir   ideias,   preocupações   e   áreas   que   precisam   de  

maior   crescimento   ou   conscientização.   A   missão   do   Grupo   de   Liderança   em   Diversidade   é   fornecer  

liderança,   orientação   e   apoio   à   comunidade   Ocean   Shore   para   cultivar   um   ambiente   de   inclusão   onde  

cada   indivíduo   é   valorizado   e   respeitado.   Participe   das   nossas   reuniões   mensais   na   última   quarta-feira   do  

mês,   das   7   às   20h30.   Nossa   próxima   reunião   é   quarta-feira,   30   de   setembro.   Para   mais   informações   ou  

para   se   envolver,   envie   um   e-mail   para:   dlg@osspto.org  

Junte-se   ao   Zoom   Meeting  

https://zoom.us/j/97307944575?pwd=eUI2VmhjS1FWVDBnSEhRc25yeklZQT09  

ID   da   reunião:   973   0794   4575  

Senha:   DLG  
 

 

  

  

https://translate.google.com/


 

 

 

 

 


