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Caros Pais/Encarregados de Educação
Espero que esta carta vos encontre de boa saude. A palavra a usar neste momento é adaptibilidade. Todos nós
encontrámos uma maneira nova de ensinar e aprender que não pensamos que fosse possível. Os nossos
estudantes estão a fazer um trabalho fantástico aprendendo e envolvendo-se à distância, e com a frequência nas
aulas incrivelmente alta, os nossos professores sentem-se muito recompensados pelo seu trabalho árduo. Nas
próximas semanas enviaremos muitos certificados e cartões postais para reconhecer todos os sucessos que
temos assistido. Muitos parabéns antecipadamente se o seu filho receber qualquer um destes. Se desejar
agradecer a alguém da equipa em particular por algo que ele tenha feito, por favor envie-me um email
directmente para sconaghan@st-pauls.leicester.sch.uk. É importante para mim que os membros da nossa
equipa recebam elogios também, afinal são um grande motivador e eles merecem.
Nós emprestámos um número significativo de computadores portáteis para ajudar os alunos com as lições
administradas ao vivo, se tiver algum problema com o computador portátil que impede o seu filho de frequentar
todas as suas aulas, por favor mande um email para a Senhora Warrilow em swarrilow@st-pauls.leicester.sch.uk,
pode ser que possamos ajudar. Gostaria também de pedir que caso o seu filho esteja doente, siga os
procedimentos normais da escola e ligue para a linha de ausências. Isto também inclui os estudantes que de
momento atendem a escola. O seu filho será marcado no registo para que os professores saibam que ele não vai
estar presente nas aulas.
Tivemos de nos adaptar de várias outras maneiras esta semana, depois dos anúncios sobre o programa de testes
“Lateral Flow”. Este programa foi organizado na escola e como em todas as escolas secundárias no país, temos
testado os alunos que se encontram presentes na escola. Os funcionários também são testados semanalmente.
Agora fomos informados de que os testes aos alunos devem parar mas o teste aos funcionários pode continuar.
Ainda não temos certeza de qual será a situação do teste quando todos os alunos retornarem à escola. Este
possível retorno à escola está, co certeza, nas vossas mentes. Gavin Williamson foi claro quando falou esta
semana que o retorno à escola era uma prioridade, mas uma série de condições precisam ser cumpridas. Isto
incluí a necessidade de aliviar a pressão sobre a NHS e a possibilidade de uma nova variante não ser identificada.
Ainda não há data para a reabertura das escolas. Espero que de momento o ensino à distância seja uma boa
alternativa até sabermos mais.
Da mesma forma, no que diz repeito às Avaliações dos Professores que substituirão os exames GCSE e A Level.
As propostas para estes, incluem todas as evidências que os professores podem usar para decidir uma nota, e
estão a ser atualmente consultadas com o DFE e o Ofqual. A consulta termina na próxima semana, e esperamos
saber algo mais em Fevereiro. Se você tem um filho no 11º ou 13º ano, incentive-o a continuar frequentando as
aulas e a completar todos os trabalhos.
A semana de avaliação é de 1 a 5 de Fevereiro para os anos 11 e 13. Pedimos aos Professores para em ambos os
grupos deste ano, usem a avaliação completada esta semana junto com outros testes e avaliações concluídas no
último semestre, para decidir sobre a nota real prevista. Estas notas serão colocadas no PS16 para o ano 11. As
notas para os grupos de ambos os anos estarão no G4S (Go4schools) na segunda-feira, 22 de Fevereiro. Todos
os outros grupos do ano terão uma avaliação em algum momento neste semestre. Jornadas de aprendizagem e
notas podem ser consultadas no G4S.
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Pais Sem Recurso a Fundos Públicos (NRPF - No Recourse to Public Funds) aplica-se quando uma pessoa está "sujeita
ao controle de imigração". Uma pessoa que está sujeita ao controle de imigração não pode reivindicar fundos
públicos (benefícios e assistência habitacional), a menos que uma excepção se aplique. Os próprios pais e
responsáveis devem informar a escola de que não podem recorrer a fundos públicos (NRPF - No Recourse to Public
Funds). Houve uma extensão temporária durante a crise do coronavírus para permitir que alguns filhos de famílias
com NRPF reivindicassem refeição escolar gratuita. Se você souber que os pais ou responsáveis não podem recorrer
a fundos públicos, eles podem preencher o formulário clicando no link abaixo. Se precisar de ajuda, entre em
contato com a escola.
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-schoolmeals-guidance
Santo Tomás de Aquino, o Santo cujo nome adoptámos para o grupo de escolas que constitui a nossa academia, era
um frade dominicano italiano, sacerdote católico e doutor da Igreja. Ele é um filósofo e teólogo imensamente
influente cujo dia de festa é 28 de Janeiro. Infelizmente, as atividades do dia da festa de São Tomás de Aquino
planejadas para 28 de Janeiro na escola não serão realizadas. No entanto, os alunos receberão um pequeno vídeoliturgia que pode ser assistido em família. Os alunos receberão o link no início da próxima semana. Parece apropriado
terminar com uma das muitas citações do Santo Tomás de Aquino:
"O próprio Deus não permitiria o mal neste mundo se o bem não viesse dele para o benefício e harmonia do
universo."
Esperamos que muito bem tenha e venha a resultar daquilo que todos vivemos atualmente.
Finalmente, traduzimos minha carta para vários idiomas diferentes. Escolhemos as línguas mais faladas na escola.
Esperamos que achem isso útil. Todas as cartas podem ser encontradas no site da nossa escola.
Datas importantes:
28 de Janeiro - Dia da Festa de Santo Tomás de Aquino
29 de Janeiro - Dia de Formação. A escola está fechada para todos os alunos e não haverá aulas ou trabalhos online.
28 de Janeiro - Reunião de Pais do ano 8
1-5 de Fevereiro - Semana de avaliação para os anos 11 e 13
4 de Fevereiro - Reunião de Pais dos anos 12 e 13
12 de Fevereiro 14h50 - Fim do período escolar
22 de Fevereiro – Começo do período escolar
Com os melhores cumprimentos
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