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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

18th May Book Fair

24th & 26th May Y6 Conkers Visit

25th May Summer Fair 2.30 -
4.30pm Parents invited.

27th May School Jubilee Picnic

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

4th July 4CS/4AG Visit to 
Botanical Gardens

5th July 4JD/4TW Visit to 
Botanical Gardens

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.

Tem sido uma semana agitada para os
alunos do Year Six que fazem os seus
exames, todas as crianças trabalharam
muito e estamos muito orgulhosos com a
forma como se apresentaram durante a
semana. Bem feito Ano Seis!
A partir de segunda-feira, 16 de maio, as
crianças não estão autorizadas a levar
cartões de futebol ou cartões de Pokémon
para a escola. As crianças têm trocado isto
por dinheiro e o pessoal está a gastar
demasiado tempo a resolver argumentos
sobre estes cartões. Gostaríamos de ter
apoio dos pais com isto.
Gostaríamos de lembrar às crianças e aos
pais que nenhuma joalharia deve ser usada
na escola, para além de brincos de
garanhão e um relógio.

Piquenique Jubileu

27 de maio de 2022 será um dia não
uniforme, as crianças podem vir à escola
vestidas de vermelho, azul ou branco para
celebrar o Jubileu.
Também planeamos ter uma escola inteira,
alunos e funcionários jubileu piquenique
durante o almoço.

Lanches mais saudáveis para 
crianças

As crianças são encorajadas a trazer
um lanche saudável para as férias de
meio da manhã. Isto deve ser
idealmente fruta ou vegetais crus;
batatas fritas e biscoitos não são
permitidos no intervalo da manhã.
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Este termo, o Year 3 teve a maravilhosa
oportunidade de trabalhar com a Universidade de
Leicester – Escola de Arqueologia e História
Antiga para participar na jornada de reabertura
do Museu da Muralha do Judeu.

Como parte do projeto, as crianças terão a
oportunidade de explorar a pesquisa de arquivo
guiado com equipamentos de ponta, tais como a
digitalização de eletrões, microscopia e
espectroscopia xray-fluorescência. Os alunos
participarão em workshops interativos onde a
sua pesquisa e respostas serão
filmadas/gravadas e terão a grande honra de ter
a sua jornada exibida através de uma série de
exposições digitais e pop-up nas Terras Médias!

Este projeto será benéfico para o
Year 3, uma vez que serão
expostos ao Mundo Romano em
preparação para quando
aprenderem mais
aprofundadamente sobre os
romanos mais tarde no Ano
4. Estarão bem a caminho de
serem mini-historiadores!

Em particular, as crianças tiveram a oportunidade
de investigar biografias de objetos da era romana
encontrados/escavados dentro/perto de Leicester.
Têm explorado habilidades e técnicas de
"investigação" que os verdadeiros arqueólogos
usariam. Os alunos tiveram a oportunidade de
decifrar e descodificar pistas em torno de objetos
reais para investigar um inquérito histórico.
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Classe 3MS
A classe 3MS escreveu um texto de explicação
sobre o ciclo de vida de uma borboleta
cruzando-o com a ciência. As crianças usavam
tempo advérílricos, palavras técnicas e
algumas crianças também usavam conjunções
subordinativas.
Keylan fez uma borboleta usando o playdough,
agora pode nomear uma borboleta e uma
lagarta.

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

de melhorias.
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No 3º ano, estamos a ler um livro chamado "O
Rapaz Que Cresceu Dragões" para o nosso tema
inglês neste semestre. Contactámos o autor,
Andy Shepherd, via Twitter e ela escreveu-nos
uma carta adorável e inspiradora. O livro é sobre
um rapaz chamado Tomas, que encontra uma
árvore de fruto de dragão no jardim do avô. Pega
numa das cápsulas de frutas e começa a tremer,
a brilhar e a crescer. Então um dragão choca da
fruta e aventuras se seguem. Estamos a usar os
frutos do dragão e o conteúdo do livro para
inspirar a nossa escrita, e é interessante
descobrir diferentes plantas e frutos de todo o
mundo. Estamos a adorar o livro, e estamos
muito intrigados com a própria fruta do dragão.

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

de melhorias.
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Ano 4 Preparando-se para o 
Piquenique Jubileu

Para as nossas lições de Design e
Tecnologia neste período, o Year 4 tem
procurado comida saudável para o nosso
Piquenique Jubileu. Esta semana temos
tentado um dos favoritos das frutas,
materiais sanduíches e misturas de bolos
para decidir qual seria o melhor para o
nosso piquenique. Muitos dos alimentos
eram novos para as crianças, no entanto,
experimentaram todos.

Na última semana do semestre, as crianças
terão de fazer o piquenique para sair para a
celebração.

O Dentista Visita o Ano 4
Na segunda-feira à tarde, convidámos um
dentista da Clínica Dentária de Highfields
local para fazer um discurso sobre higiene
dentária e a importância dos nossos dentes
para as nossas crianças do Year 4. As
crianças foram capazes de fazer perguntas
sobre dentes a um profissional para
melhorar a sua compreensão da estrutura da
boca humana.

Gostaríamos de agradecer à Highfields
Dental Practice por ter vindo e falado com as
crianças. A conversa ajudou a desenvolver a
nossa compreensão do nosso tópico
científico sobre o corpo humano.

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

de melhorias.
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O Ano 5 desfrutou de uma visita inspiradora ao
espetacular BAPS Shri Swaminarayan Mandir em
Gipsy Lane. As crianças estavam entusiasmadas
para aprender sobre a história do templo e as
histórias por trás de algumas das principais
figuras do hinduísmo. Tinham muitas perguntas
para o gerente do templo e mostraram um
grande interesse pela superioridade
arquitetónica do edifício.

Quando questionadas sobre o que mais
gostavam, as crianças relataram:

"Adorava ir ao Templo 
Hindu, porque gostava 
muito de descobrir no 

que os hindus 
acreditam." Ayan 5CS

“Achei interessante que 
o padre trata as 
divindades como 
humanos reais; 

vestindo-os, 
alimentando-os e 

limpando os dentes. 
Zahra 5CS 

"Pensei que a escultura 
e a estrutura do edifício 
eram impressionantes." 

Rahil 5TL

Vencedores de Participações de Turma

A frequência escolar para esta semana foi 97.6%

O vencedor da escola é a turma. 5AP, 6CR e 6MC com 100% atendimento

O vencedor da escola inferior é a classe 4CS

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

de melhorias.
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The Sky Over Rebecca by Matthew 
Fox

Este é um livro para crianças que apreciam
histórias mágicas como a personagem
principal, Kara de dez anos, vive em
Estocolmo, Suécia, neste momento.

Quando pegadas misteriosas aparecem na
neve de Estocolmo, Kara deve descobrir de
onde vieram e a quem pertencem. O rasto
de pegadas leva Kara a Rebecca, uma judia
de 13 anos, e o seu irmão mais novo,
Samuel. Kara percebe que são refugiados -
de outra época, a Segunda Guerra Mundial
- e estão a tentar encontrar o caminho de
casa. A dor e solidão que a Rebecca e o
Samuel suportaram é algo com que a Kara
se pode relacionar - sentindo que estás
sempre do lado de fora a olhar para dentro
- e ela vê-se compelida a ajudá-los a
escapar.

Kara é uma heroína para os tempos
modernos e esta história é muito
convincente. Recomendo este livro para
crianças Y5 e Y6.

Ler e rever pela Sra. Carlisle

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

de melhorias.
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FIQUE ATENTO A 
ESTE ENVELOPE -

VAMOS MANDÁ-LO 
PARA CASA COM O 

SEU FILHO EM 
BREVE!

A LIVRARIA 
ITINERANTE 

ESTÁ A 
CHEGAR ÀS 

TERRAS 
ALTAS!

ELES TÊM 
LIVROS QUE 
NÃO VERÁS 

EM MAIS 
LADO 

NENHUM!

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

de melhorias.


