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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

29th March 
2-3pm

NSPCC Parent 
Workshop
‘Keeping Children Safe 
Online’

8th April Year 3 Snappy Opera 
Performance at ‘The 
Venue’

18th May Book Fair

11th – 22nd April Easter Holidays

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

A senhora deputada Raybould gostaria de
agradecer a todos os pais, crianças e
funcionários por fazerem do Dia do Nariz
Vermelho deste ano um enorme sucesso.
Angariámos 817 libras na sexta-feira passada!

As crianças aproveitaram completamente o dia,
vestimo-nos em vermelho, vendemos
vermelhas, bolos/doces, prémios de rifa e
outras atividades divertidas.

Competição de design de relé de baton de
jogos da Commonwealth

Uplands foi convidado a participar numa
competição única para desenhar um Relay
Baton inspirado nos Jogos da Commonwealth
de Birmingham 2022.

Em parceria com as crianças Ative Together em
toda a Cidade de Leicester estão sendo
convidados a inspirar-se nos próximos Jogos
da Commonwealth para projetar um exclusivo
CWG Relay Baton pessoal para eles. Os
sortudos vencedores verão o seu desenho de
batuta ganhar vida, com 3 Batons sendo
produzidos:

• 1 para o indivíduo vencedor manter.

• 1 para a escola de um indivíduo vencedor.

• 1 a ser retransmitido em escolas de
Leicester City.

Mais informações e formulário de entrada
podem ser encontrados nas últimas páginas
desta newsletter.

Comic Relief 2022

Aumento do preço do dinheiro do jantar

A partir de segunda-feira, 25 de Avril de
2022, o novo preço do jantar escolar será
de 2,34 libras por dia ou £11,70 durante
toda a semana. O dinheiro do jantar precisa
de ser pago antecipadamente (não são
aceitáveis pagamentos em atraso).
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O Menino de 1000 anos

O rapaz de 1000 anos... Gostei
muito deste livro com a minha
filha.

Imagine viver para sempre... soa
como um sonho mas, na realidade,
uma vida sem fim torna-se mais
um pesadelo para Alfie, que tem
visto inúmeras gerações de
vizinhos, amigos e conhecidos
crescerem e morrerem, enquanto
ele permanece 13 para sempre,

desde que engoliu uma "pérola de
vida" durante as invasões vikings.

Vivendo em segredo com a sua
mãe, o mundo moderno está
prestes a alcançá-lo, pois Alfie
quer desesperadamente uma
maneira de parar a existência
interminável e começar a viver de
verdade. Uma história comovente,
cheia de aventura, excitação,
perigo, suspense e a importância
da amizade.

Sra. Adam
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ZOOLÓGICO DE TWYCROSS    
Porque o 3º ano tem estudado África e lido 'O Rei
Leão' e 'O Guardião do Jardim Zoológico noturno'
em inglês, na quarta-feira, 16 de Março e quinta-
feira, 17 de Março, visitaram o Jardim Zoológico de
Twycross. Eles divertiram-se muito e aprenderam
muita informação sobre diferentes animais de todo o
mundo. Ficaram espantados com a grande
variedade de animais que viram. Ouviram macacos
siamang uivando uns aos outros, girafas comendo o
seu pequeno-almoço, ouviu falar dos leopardos e
dos rinocerontes brancos também. As crianças
ouviram os guias do jardim zoológico a falar sobre
os animais ao longo do dia, e também leram
informações sobre os animais. Apesar de haver
muitas caminhadas, as crianças aproveitaram
completamente o seu dia.

O jardim zoológico proporciona aos animais vastos
espaços repletos de atividades divertidas e
estimulantes. O Jardim Zoológico de Twycross tem
tudo a ver com conservação e proteção dos animais
para aumentar a sua população para evitar a
extinção.

Gostei de ver e aprender 
sobre os diferentes animais 

de todo o mundo. O meu 
animal favorito era o 

leopardo-das-neves porque 
nunca tinha visto um na vida 

real. 

Suhaan 3YA

Gostei de ver os macacos-
aranha, especialmente 

quando balançavam com 
uma mão de corda em corda.

Yahya 3MS

Gostei das girafas 
porque li a informação e 

aprendi muitos factos 
interessantes, como eles 
têm chifres na cabeça e 

podem ouvir e 
comunicar a quilómetros 

de distância.  

Umar 3MM

Gostei dos macacos 
porque são flexíveis e 

ágeis. 

M.Aaqil 3SR
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Semana Britânica da Ciência
A Semana da Ciência trouxe experiências
fabulosas e conhecimento em torno do tema
'Crescimento'. Foi uma ótima maneira para
os nossos filhos se envolverem e celebrarem
as demonstrações práticas.

Ano 3
O 3º ano teve um dia divertido embalado no
dia da Ciência; tornaram-se investigadores
de solo, inspetores de tráfego e leram sobre
fósseis. Investigar o solo foi divertido. As
crianças tiveram que analisar os solos, e
decidir que tipo cada era: areia, argila, loam,
peaty e assim por diante. Também discutiram
por que razão existem diferentes tipos de
solos e como têm impacto no crescimento
das flores. Para o levantamento de tráfego,
eles discutiram como a popularidade dos
carros tem aumentado em comparação com
outras formas de transporte.

4º Ano
O Year 4 completou quatro experiências
científicas diferentes que eram sobre o
Crescimento. As crianças aprenderam a
criar exercícios sem qualquer
equipamento, fizeram bolhas usando
várias formas e tamanhos de varinha,
pesquisaram o ciclo de vida de quatro
animais diferentes e criaram algum lodo
usando cola PVA e vários outros
ingredientes.

"Gostei muito do Dia da Ciência 
porque foi divertido e 

emocionante porque fomos 
capazes de visitar outras aulas 

e completar experiências 
diferentes." Marwa 4JD

"Foi incrível experimentar 
coisas novas como fazer o lodo 

e criar varinhas de bolha. 
Gostaríamos de ver como 

crescem diferentes animais." 
Maheera 4JD

Ano 5
No Ano 5, as crianças foram encorajadas a
explorar várias teorias, concentrando-se na
previsão, investigação, interpretação de
dados, avaliação e fiabilidade dos
resultados. Gostavam de conceber as suas
próprias investigações práticas e de
apresentar os seus dados para discussão
entre os seus pares.

6º ano
Como o crescimento é um dos sinais de
vida e os rovers de Marte estão a ser
usados para explorar as possibilidades de
vida em Marte, crianças do ano 6
desenharam um animal que poderia
sobreviver no planeta vermelho. Depois de
tentarem determinar se a altura é uma boa
medida da idade dos alunos na classe,
também tiveram a oportunidade de
desenhar e construir uma catapulta.
Tentámos e testámos todas as catapultas
para distância e precisão.
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Mas quando o casal encontra
o tentáculo de uma criatura
marinha mítica, a sua
aventura toma um rumo
dramático. É este o tesouro
premiado que o Punky e a
rainha procuram? Ou pode
ser uma reviravolta
monstruosa na missão de
resgate do Mort?

O livro está cheio de risos,
piadas e grandes fotos. Li-o
daqui a uns dias e
aconselho-te a pegares no
primeiro e leres isso também.

Mr Deacon

Área de Leitura
Ficamos encantados por ver algumas crianças
do Year 4 usarem a nossa nova área de leitura
no recreio. Queremos que as crianças sejam
absorvidas por um livro e optem por utilizar
esta área.








