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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.

Obrigado a todos os pais do 4º ano que vieram à

reunião de Verificação de Horários de

Multiplicação (MTC). Foi ótimo ver-vos a todos.

Enviamos o PowerPoint no site da escola para os

pais/encarregados de educação que não

puderam vir.

Diary Dates

7th March Y5 and Y6 parents 
invited to watch a 
reading lesson 9-9.30

Year 6 parents invited 
to watch preview 
‘Alright Charlie’ at 
2.45pm

9th March 4AG and 4CS visit to 
the Gurdwara

10th March 4JD and 4TW visit to 
the Gurdwara

15th March British Science Week 
Activity Day

16th March Y4 computing 
workshop

16th and 17th

March
Y3 trip to Twycross zoo

Badminton England 
visit

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

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

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.

Semana Britânica da Ciência

A Semana Da Ciência Britânica é uma celebração

de dez dias de ciência, tecnologia, engenharia e

matemática que terá lugar entre 11 e 20 de

março de 2022.

O tema deste ano é 'Growth' e vamos

apresentar o tema aos alunos de uma forma

divertida e imaginativa para os animar com a

semana. Planeámos algumas atividades

fantásticas para todo o tipo de crescimento,

incluindo edifícios, comportamentos ecológicos,

animais e até como podemos cultivar plantas

em Marte!

Adeus
Hoje dizemos adeus à senhora Makda, nós

havemos de sentir muito a sua falta, os

funcionários e crianças desejamos-lhe as

maiores felicidades para o futuro.
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Impressão do Ano 3 (Arte)

O 3º ano tem estudado um artista

chamado Xaga Tcui Xago de Botsuana,

África. É conhecida por imprimir padrões

repetidos usando tinta de óleo. Inspira-se

na natureza e nas cores. O ano 3 das

crianças analisou o trabalho do artista e

usou-o como inspiração para criar o seu

próprio estêncil de impressão. Isto foi

então usado para criar a sua própria

impressão de padrão repetida em algodão

usando tinta de tecido. O tecido impresso

será agora utilizado em DT neste semestre

como parte do tema Têxtil.

Ópera Snappy.

O Year 3 já embarcou na sua jornada da

Ópera Snappy. Inscrevemos-nos com outras

3 escolas para ensaiar e atuar 10 minutos,

todas cantando ópera. 3MM e 3YA estão a

aprender canções e a criar adereços para

'Counting Sheep' e 3MS e 3SR estão a

aprender canções e a criar adereços para

'Itch Witch'. Tivemos várias visitas de

Caroline, Charlotte, Alice e Andy (da

organização da Ópera Snappy) que nos estão

a ajudar com o nosso canto, representação,

direção de palco e prop making.

Vamos apresentar as óperas para os pais no

"The Venue" na Gwendoline Road em Abril.

• 3MS e 3SR performance é quinta-feira,

7 de Abril

• A performance da 3MM e da 3YA é

sexta-feira, 8 de Abril. Mais detalhes a

seguir.

Clique no link para saber mais sobre a ópera

do seu filho: Learning Resources - Mohogany

Opera

https://mahoganyopera.co.uk/snappy-operas/learning-resources
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Barro e modelação no 4º Ano

Na primavera 1, o Year 4 tem olhado para a

habilidade de modelar com barro. Isto foi para

experimentar o método em que os anglo-saxões

costumavam criar a sua própria cerâmica.

Começaram por olhar para diferentes vasos e

técnicas de artista. Depois praticaram desenhar o

seu próprio pote planeado e, finalmente,

moldaram o tacho de barro.

Depois de as crianças terem terminado o seu

pote de barro, ficaram entusiasmadas para ver

como secaria, especialmente porque tinham

usado a técnica da bobina. Gostariam de voltar a

trabalhar com barro, mas da próxima vez fazem

um modelo de animal.
"Gostei de fazer a panela 

porque tivemos que modelar 

cuidadosamente a panela e 

tivemos que nos esforçar." 

"Gostei da experiência de 

trabalhar com argila e sentir 

os materiais na minha mão." 
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Bolsas Anglo Saxon do Ano 4

Este semestre estivemos a estudar nos

Anglo Saxões. Como parte do nosso

DT, estávamos a investigar como eles

fizeram as suas próprias malas e

carteiras. Primeiro praticaram várias

técnicas de costura.

Aqui estão alguns exemplos de bolsas

anglo-saxónicas feitas pela 4TW

usando as suas habilidades de costura.

"Gostei das aulas de 

costura, foram divertidas  

criar a bolsa."

"Gostei de fazer a bolsa e 

fui um dos 'professores' do 

meu grupo porque tinha 

boas capacidades de 

costura."

"Diverti-me muito a 

costurar."

"Tens mesmo de te 

concentrar para não 

cometeres um erro."

"Gostei de usar o ponto 

cobertor, foi divertido fazer 

uma bolsa."
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6º Ano Visita ao Museu de Leicester e 

Galeria de Arte

Nos dias 23 e 24 de Fevereiro, o 6 Ano visitou o

Museu de Leicester em Nova Caminhada

como parte do nosso trabalho científico sobre

evolução e herança. As crianças ficaram tão

entusiasmadas com o estudo de animais em

todo o mundo e como se tinham adaptado ao

seu ambiente como estavam a ver os

dinossauros e fósseis de criaturas há muito

extintas. Muitos deles estavam ansiosos para

voltar para mais uma visita com as suas

famílias (embora, para muitos, o destaque foi

ver os dedos dos dedos de uma múmia)!
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