
01.04.22

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

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

18th May Book Fair

11th – 22nd April Easter Holidays

24th & 26th May Y6 Conkers Visit

25th May Summer 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

Feira de verão 2022
Planeámos uma tarde divertida de
atividades, jogos, vendas de comida e
artesanato para pais/cuidadores e crianças
no dia 25 de Maio de 2022. Observe este
espaço para mais detalhes após as Férias
da Páscoa!

Ramadão Mubarak

Como o mês sagrado do Ramadã está
prestes a começar, gostaria de desejar a
todas as nossas famílias que estarão a
observar um Ramadão Mubarak seguro e
abençoado.

Durante o Ramadão, as aulas continuarão
normalmente, e as crianças precisam de ir à
escola a tempo. Se o seu filho jejuar mas
ficar doente, ofereceremos-lhes um copo de
água.

Foi enviada uma carta aos pais que
detalham a oferta de escolas para crianças
que podem optar por jejuar.

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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Visita de autor: Peter J Murray
Peter J Murray, autor da série de livros Mokee Joe
visitou a Academia Júnior de Uplands nos dias 24 e 25
de Março. Pete e a sua esposa, Kath com um K, deram
uma conversa inspiradora com as crianças, seguido de
uma sessão de autógrafos. Todos em Uplands
adoraram este visitante, tão inspirador e motivacional!

Khatija em 3MS veio com o novo penteado de Molly -
os pãezinhos espaciais. Peter e Kath ficaram muito
impressionados!

""Adoro o meu 
livro assinado." 

Criança Y6

Gostei do facto de ele 
nos ter lido algumas 

das suas histórias e ter-
nos deixado em 

suspense." 

Criança Y6
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Yonex All England Championships 2022
(Badminton)

Crianças do Badminton Club
testemunharam jogadores de badminton
de classe mundial de todo o mundo,
competindo pelo título no YONEX All
England Badminton Championships em
Birmingham. Com as luzes baixas, as
crianças tiveram de experimentar o
ambiente, alegrias e desilusões dos
jogadores que tentam garantir o seu lugar
na final no Domingo.

Durante o evento, as crianças também têm
a oportunidade de participar numa série de
desafios diferentes em torno do pátio do
estádio.

As crianças tiveram o prazer de conhecer
Greg Mairs e Jenny Moore, Inglaterra
Professional Mixed Pair

Siga-nos em

@uplandsleadacad

Twitter

Sabemos que não estamos ativos no
Twitter há algum tempo. A boa notícia é
que estamos em vias de voltar a estar
ativos muito em breve. Gostaríamos de nos
conectar e contactar os pais/cuidadores e a
nossa comunidade envolvente novamente
e usar o nosso feed do Twitter para
anunciar notícias importantes, competições
e partilhar realizações infantis.

Por favor, siga-nos na página do Twitter, a
nossa alça de twitter é @uplandsleadacad
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Sabotagem no Expresso Solar
Sabotage on The Solar Express é a quinta
prestação de Adventures on a Train de
M.G.Leonard e Sam Sedgman. Hall e é tio
encontram-se num comboio que atravessa a
Austrália, mas nem tudo é o que parece. Logo
se encontram num comboio que não pode
parar. Não darei o final, mas será uma
explosão para ler. Um grande livro cheio de
imagens e um tema de thriller. Não consegui
abatê-lo e, se quiseres, podes começar com o
primeiro da série "The Highland Falcon Thief".
Voa a um ritmo rachado como o Solar Express
na história e tal como os outros quatro me faz
ansiar por uma aventura épica ferroviária.
Mesmo que você não seja um fã de comboio,
este livro vai apresentá-lo a algumas grandes
locomotivas e agarrá-lo para as páginas. Já
estou aqui sentado à espera do livro seis!

Diácono

LIVROS À VENDA £3,00 
Continuamos a adicionar mais
livros à nossa coleção, porque não
venha dar uma olhada nos livros
infantis disponíveis para comprar
na receção da escola. Livros de
alta qualidade para todos os
grupos do ano.




