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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

9th – 12th May SATs Week

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.

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..

Como sabem, os alunos do Year Six vão fazer
os exames na próxima semana. Para ajudar o
seu filho a alcançar o seu melhor durante esta
semana, as crianças devem ser encorajadas a ir
para a cama cedo todos os dias, beber muita
água e tomar um bom pequeno-almoço todas
as manhãs. Por favor, certifique-se de que
todas as crianças do 6º ano estão na escola às
8:30 da manhã.
A escola gere um clube de pequeno-almoço
entre as 8h00 e as 8h20 e todas as crianças
são bem-vindas para aproveitar isso.
Encorajamos todas as crianças a virem tomar o
pequeno-almoço especialmente durante a
semana dos exames.
O horário para a semana dos EXAMES é:

Fomos informados pela Autarquia, terça-feira,
3 de maio, que não seria considerado um dia de
observação religiosa para os alunos, uma vez
que Eid Al-Fitr foi na segunda-feira, 2 de Maio,
para todos os muçulmanos, todos os alunos
que estiveram ausentes na terça-feira para
celebrar o Eid-Al-Fitr terão uma ausência não
autorizada.

Festival de Esportes
Ambulantes

No âmbito do Walk Leicester Festival, o
United Leicester comprou juntos todos
os clubes do Leicester Sports, para criar
uma bonança de Desportos
Ambulantes para pais/cuidadores no
Parque Victoria durante todo o mês de
maio! Por favor, consulte o panfleto
para mais detalhes.

Mon 9th
Paper 1 Spelling, 
Punctuation and 

Grammar

Paper 2 
Spelling, 

Punctuation 
and Grammar

Tues 10th English Reading

Wed 11th Maths paper 1  
Arithmetic

Maths paper 
2  Reasoning

Thurs 
12th Maths paper 3  Reasoning
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Potes de plantas amigos do ambiente

Os Eco Warriors têm estado ocupados neste
período e têm levado a cabo um grande
projeto de plantação! Como referido no
último Eco Newsletter, a equipa do Eco tem
vindo a fazer panelas biodegradáveis usando
jornais e plantando uma variedade de
vegetais diferentes, como ervilhas, feijão
francês, tomate cereja e alface!

No início, foi um pouco difícil, tentar alcançar
a estrutura correta dos 'potes' usando copos,
copos e frascos. No entanto, com alguma
perseverança, os Guerreiros conseguiram!
Dobraram o jornal e embrulharam-no em
torno dos frascos/vasos e terminaram
dobrando os pedaços de papel na parte
inferior para que fizesse uma base.

Se você gosta de fazer isso em casa, siga o
link abaixo para um tutorial curto e simples.

Como fazer vasos de plantas de jornal -
Panelas de sementeira de papel fácil em
minutos - apenas 2 minutos! - YouTube

Os Eco Warriors estão entusiasmados por
partilhar os seus maravilhosos potes Eco na
próxima feira escolar no dia 25 de Maio de
2022. São completamente sustentáveis!
Então fique de olho na feira e tente obter as
suas mãos estes potes bonitos

Grande vencedor da Competição De 
Limpeza da Grande Escola!

Temos o prazer de anunciar o vencedor para
o 'Big Bag Challenge'...#drumroll# SARAH
ADEN em 3MM!

Como parte da Great Big School Clean
(Keep Britain Tidy) Sarah recolheu lixo da
sua área local e até envolveu a sua família!
Um grande esforço e compromisso bem feito
Sarah e família. Continue o bom trabalho e
espalhe o "bloqueio de lixo".

A Eco-Polícia fará as suas rondas diárias
para monitorizar o uso de energia na sua
sala de aula, por isso lembre-se de desligar
qualquer energia que não esteja sendo
usada durante o dia.

Lembrem-se, haverá os monitores de lixo à
hora de almoço-Cacifos de lixo que todos
podemos apoiar, trancando todas as
ninhadas que vemos no recreio e em torno
da escola diretamente para os caixotes!

Eco School and Warriors 
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Revista de livros: Libby and the 
Parisian Puzzle by Jo Clarke

Libby é enviada pela mãe para ficar com a tia
em Paris. A tia tem uma escola itinerante onde
as crianças mudam de país a cada semestre.
Libby adora um mistério e lê romances de
detetive e encontra-se (juntamente com a sua
nova melhor amiga Connie) envolvida na
resolução de um mistério quando a tia é
erradamente acusada de um roubo de joias.

This is a very entertaining book with many
references to the landmarks and culture of
Paris. A fast paced mystery suitable for all KS2
children.
.
Revisão do livro da Sra. Carlisle

Clube de Culinária

O Cooking Club tem estado ocupado neste
período: até agora fizeram pãezinhos,
aprendendo sobre os efeitos que a levedura tem
numa mistura.
Esta semana usaram a mesma mistura para criar
massa de pizza que depois cobriram com as
suas coberturas favoritas – cheiravam deliciosas
e tinham um sabor incrível! O próximo grupo de
crianças começará a cozinhar clube após o
semestre – há lugares limitados, por isso, se
quiser participar, então precisa se inscrever
rapidamente, para ter uma chance de entrar.
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Tema do termo de verão do ano 3: 
plantas

Este termo, o Year 3 vai basear o seu inglês em
torno do fantástico livro de Andy Shepheard:
The Boy Who Grew Dragons. Neste livro, a
personagem principal encontra uma planta de
Fruta-Dragão e um dragão eclode de uma das
vagens de frutas. Durante as aulas de escrita,
as crianças escreverão uma série de textos
como ficheiros de factos sobre dragões, textos
de explicação e escrita descritiva. Isto ligará à
Ciência, onde as crianças vão olhar para as
diferentes partes e funções das plantas,
conduzir investigações de germinação de
sementes e investigar quais as plantas que
mais atraem insetos. Na Arte vão estudar o
escultor Alberto Giacometti, depois desenhar e
criar a sua própria escultura a partir de barro.
Em seguida, reproduzem-na em DT utilizando
uma gama de cartões e papel, focando-se na
força e na estrutura. A geografia deste termo
centrar-se-á nas competências de trabalho de
campo. O 3º ano irá desenhar mapas da escola,
usar bússolas, e recolher e analisar dados
sobre a área local. A computação olha para a
animação para que as crianças possam dar vida
às suas próprias plantas/dragão.
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Tema do Termo de verão do Ano 4: 
Como é que as nossas vidas têm 

impacto na sobrevivência da floresta 
tropical? 

Neste termo, vamos basear os nossos estudos
em todas as florestas tropicais do mundo, com
especial enfoque na Amazónia. Como parte
disso, o Year 4 será compreender as camadas
da floresta tropical, os animais que lá vivem e
muito mais. As crianças vão escrever relatórios
sobre os animais e plantas no final do tema e
traçar as diferentes florestas tropicais do
mundo. Eles também vão criar uma gama de
arte ao estilo de Henri Rousseau e design e
fazer um chá da tarde em Tecnologia de
Design. Em inglês, vamos estudar o livro 'A
Viagem ao Mar do Rio', de Eva Ibbotson.
Durante as aulas de inglês, escreveremos uma
carta, uma testemunha ocular e uma narrativa.
Dentro da Computação, as crianças estão a
trabalhar com a app Scratch para criar jogos
usando codificação. Terminaremos o período
com uma visita aos Jardins Botânicos onde as
crianças poderão explorar uma variedade de
plantas e animais que possam encontrar na
floresta tropical.

Valorizamos a sua voz e queremos que 

se junte a nós na nossa jornada de 

melhorias.
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No Ano 5 deste semestre, vamos basear o
nosso trabalho temático em torno dos
gregos antigos e explorar a sua cultura e
tradições. Paralelamente, exploraremos
mitos e lendas originárias dos deuses
gregos.
Este Tópico também está ligado ao nosso
livro escolhido – Quem Deixa sair o Deus?
Escrita por Maz Evans, esta é uma história
que acompanha as aventuras do jovem
Elliot quando desejou a uma estrela. Ele
nunca imaginou que acabaria por encontrar
uma constelação que se despenhou no seu
abrigo de vacas! O visitante, Virgo, pensa
que

É perfeita e pode ajudar elliot. Juntos
libertam Thanatos (malvado Daemon da
Morte) que se revela problemático... Serão
capazes de salvar a quinta do Elliot?
Em Power Maths os tópicos serão decimais
e forma. Vamos aprender sobre diferentes
ciclos de vida na ciência. Utilize o TTRS para
ajudar a praticar a sua rápida recolha das
tabelas de horários e do conhecimento da
divisão. Estamos entusiasmados com a feira
escolar e em DT vamos projetar e criar bens
para vender.

Tema do ano 5 do ano: O que os gregos antigos deixaram para 
trás como um legado?

Valorizamos a sua voz e queremos que 

se junte a nós na nossa jornada de 

melhorias.
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Este termo , no Ano 6, vamos basear os
nossos estudos em torno do conflito e da
resolução. Compreender que o conflito é
quando as pessoas têm um desacordo sério,
que por vezes pode envolver violência e
muitas vezes dura muito tempo.
· Como o conflito pode ser causado por
muitas coisas diferentes, incluindo religião,
teimosia e argumentos anteriores.
· Como a resolução de conflitos pode ser
complicada e as pessoas podem precisar de
trabalhar na sua raiva, usar palavras
apropriadas para explicar como se sentem,
e certificar-se de que estão a ouvir a opinião
de todos antes de poderem ser resolvidas.
Os nossos alunos aprenderão que há
muitas maneiras diferentes de resolver
conflitos que incluem;
· Compromisso: Abdicar do que quer para
chegar a uma solução justa para um
problema.
· Empatia: compreender como a outra
pessoa se está a sentir colocando-se no seu
lugar.

· Desculpas: A palavra "desculpa" pode ser
tudo o que é necessário para acabar com o
conflito, mas adicionar mais informações
como "desculpa ter-te magoado" implica
que te apropries por fazeres alguém sentir-
se assim.
Em torno deste tema também vamos ler
"Boy Overboard", de Morris Gleitzman. Em
inglês, uma série de escritos, incluindo
diários, cartas e relatórios. A computação
será focada na modelação 3D e na criação
de páginas web. Christopher Richard
Wynne Nevison é o artista que vamos
pesquisar e usar o seu trabalho para
influenciar o estilo das nossas criações
neste termo. Durante o período, também
visitaremos Conkers onde participaremos
em atividades lideradas pela Ranger ao ar
livre, envolvendo orientação, exploração de
um Labirinto e será tratada com uma
experiência cinematográfica 4D sobre
insetos.

Tema do termo de verão do ano 6: conflito e resolução

Valorizamos a sua voz e queremos que 
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Vencedores de Participações de Turma

A frequência escolar para esta semana foi 84.5%

O vencedor da escola é a turma. 5SR

O vencedor da escola inferior é a classe 4JD

Natação do Ano 6

Se o seu filho tiver sido selecionado
para aulas extra de natação, por favor
pague £14 através da app School
Gateway até 12 de Maio de 2022.

Mensagem do Sr. Cronin

Por favor, traga qualquer brinquedo macio
indesejado para a escola para a rifa de 6MC
na feira da escola. O teu velho brinquedo
pode ser amado por alguém novo em breve!

Valorizamos a sua voz e queremos que 
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