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Newsletter
Follow us: @uplandsacad

Valorizamos a sua voz e queremos 
que se junte a nós na nossa jornada 

de melhorias.

É importante
consultar diariamente
o seu email/app para
se manter atualizado
com as últimas
notícias, viagens e
alterações aos clubes.

Diary Dates

24th March Author Visit
Peter J Murray

29th March 
2-3pm

NSPCC Parent 
Workshop
‘Keeping Children Safe 
Online’

17th April 3MS and 3SR Snappy 
Opera Performance at 
‘The Venue’

18th April 3MM and 3YA Snappy 
Opera Performance at 
‘The Venue’

18th May Book Fair

9th -11th June Year 6 Residential to 
Crowden Education 
Centre in the Peak 
District.

7th July Last day of summer  
term is Thursday – no 
school on Friday 8th

July.

Salvaguarda

A diretora de salvaguarda designada é
a Sra. Gatherum, miss Southwell é a
Vice-Líder de Salvaguarda e a SENCO,
a Sra. Raybould é uma delegada de
liderança de salvaguarda

Adeus
Hoje, despedimo-nos do Sr. Thompson,
desejamos-lhe o melhor na sua nova
jornada. A sua falta será sentido por todas
as crianças e funcionários do Uplands
Júnior.

Obrigado a todos os pais que vieram à
reunião de Segurança Online. Foi ótimo ver-
vos a todos. Enviamos o PowerPoint no site
da escola para os pais/encarregados de
educação que não puderam vir.

Gostaríamos de convidá-lo a participar no
nosso workshop gratuito 'Keeping Children
Safe Online' que terá lugar no dia 29 de
Marco de 2022.

Um membro muito amável da comunidade
comprou um desfibrilador à Academia
Júnior de Uplands. Esperemos que nunca
tenhamos de usá-lo, mas está montado na
área de receção da escola e disponível para
uso pela comunidade.
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No dia em que os robôs vieram à escola...

As crianças do 4º ano assistiram a um fantástico e
interativo workshop BlockyBots na quarta-feira,
16 de Março. Tiveram a oportunidade de criar o
seu próprio robot humanoide usando lego. Usando
iPads, exploraram a criação de diferentes
sequências de codificação para controlar o seu
robô.

Gostei muito da parte quando 
estava a fazer codificação e 

quando os robôs começaram a 
mexer-se. Quero mesmo fazer 

uma coisa destas outra vez!

Ayshah 4CS

Adorei a forma como fizemos 
aquelas cabeças de robô e porque o 

meu iPad foi o primeiro a ligar ao 
robô primeiro.

Nusaybah 4TW

Gosto da parte em que fizemos os 
nossos próprios robots e depois 

tivemos a oportunidade de 
controlá-la.

Rizqin 4TW

Clube de Arte
As crianças do 4º ano gostaram de frequentar o Art
Club neste semestre. Começaram por ver a famosa
obra de arte dos animais. Exploraram ideias
diferentes sobre o que um tigre pode representar,
como coragem, bravura, força e orgulho. Usando
diferentes meios de comunicação, decidiram criar a
sua própria versão de um tigre na natureza.
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Visita Gurdwara do ano 4
No Ano 4 da semana passada pudemos
visitar o templo Ramgarhia gurdwara na área
local. As crianças desfrutaram de um passeio
tranquilo pelo parque para chegar ao templo
e foram recebidas por alguns adoradores
xeque muito acolhedores. Algumas das
crianças incluíram uma recontagem do
evento.

Gostei da forma como os
Gurdwara tinham luzes à volta do
Guru Granth Sahib. Também foi
interessante aprender sobre como
muitas religiões são mencionadas
no livro sagrado. Os rapazes e as
raparigas sentaram-se separados,
mas o homem disse-nos que nem
sempre o fizeste. (Rumaisah e
Umama 4CS)

Primeiro ouvimos as instruções e por
isso tivemos de tirar os sapatos antes
de entrarmos na sala da congregação.
Os rapazes sentaram-se do lado
direito enquanto as raparigas se
sentavam à esquerda. Explicaram-me
sobre o sikismo e depois fizemos
algumas perguntas. Antes de
sairmos, eles têm-nos um chocolate e
uma vista da sala onde o livro
sagrado é guardado. (Munawar,
Sarah e Yusuf 4JD)

Sentimo-nos muito entusiasmados
por ver o que aconteceu e o Guru
Granth Sahib porque temos
aprendido sobre o sikismo e
queríamos vê-lo cara a cara. É bom
aprender e respeitar outras religiões
(Maheera, Iqra S 4JD)

Quando fomos ao Gurdwara,
tiramos os sapatos porque somos
como convidados. Mostraram-nos
onde cozinhavam o langar
(comida) que dão a quem quiser.
Podem ser de qualquer religião.
(Hamza e Hifza 4CS)
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Tag Rugby Festival
Treze crianças do Year 4 participaram esta
semana num Festival Tag Rugby
Megafest. Participaram numa série de 7
sessões temáticas de râguebi tag
diferentes pela manhã, seguidas de uma
tarde de pequenos jogos laterais. Uma
das partes divertidas do dia era ver
algumas das nossas crianças a tentar
correr para a frente enquanto passavam
para trás. Com pura determinação e
persistência, a maioria dos alunos foram
bem sucedidos. Bem Parabéns!

Festival de futebol feminino 
Um grupo de meninas participou de
um festival de futebol no centro de
futebol goals. O sol brilhava o que
tornava a experiência mais agradável.
Participaram numa série de diferentes
atividades destinadas a desenvolver
competências futebolísticas antes de
jogar um mini torneio.

Hoje, aprendi novas habilidades 
futebolísticas com as pessoas de 

Crownhills. Fomos ensinados pela Menina 
Annie, que é perita em futebol. Ela 
ensinou-nos diferentes estilos de 

enfrentar a bola um do outro. Jogámos um 
jogo um com o outro e depois trocámos. 

Apesar de termos feito uma longa 
caminhada, foi muito divertido fazer 

amizade com outras escolas. 

(I.S)




