Friday 22nd January 2021
Dear Parents and Carers,
Usually this would be the time of year where we would invite you into school for Parents’
Evenings. Unfortunately, with the current COVID regulations and stay at home order set out by
the government, we have taken the decision to postpone our Parents’ Evenings. However, we hope
that we will be able to invite you all in for a Parents’ Evening before the end of the academic year.
As we can’t meet face to face we wanted to provide you with as much information as possible
regarding your child’s approach to their learning so we can ensure that you can support your child
and enable them to make excellent progress during this period of remote learning.
Last term, all Year 11 parents received a report for their child, so now we have a completed a report
for your child if they are in Years 7-10. Your child’s report contains an endeavour grade for each
subject for the autumn term. The criteria for this can be seen below. As we know, endeavour
represents hard work and it is this above all else that will result in students achieving strong
grades. These reports will be sent via My Child at School (MCAS) – parents and carers are
reminded to download the app to enable them to see more information relating to their
child/ren’s data.
It is even more important that students show endeavour during this period of remote learning
and they remain engaged with their work so they can continue to make excellent progress. To
support this, we still have Chromebooks available to loan to your child for the rest of their time at
Evelyn Grace Academy. There is no charge to borrow this device. However, you will have to pay if
the Chromebook is stolen, lost or damaged. Using a laptop is the most effective way for a student
to complete remote learning so please contact me on the email address below if you would like to
take advantage of this opportunity.
Thank you for all support during this time and if you have any further questions about your child’s
progress please contact my Assistant Principal daniel.mcewen@evelyngraceacademy.org. We will
send a further report at the end of this half term for all students in Years 7-11. This will give detail
on attendance, student submission and the results of our subject based online assessments.
In other news, we will be training all our students to use their cameras next week and set and blur
their backgrounds. It is so much easier to teach if we can see our students and we will be finding
lots of ways to engage them with this. This will be another item for discussion in our weekly parent
forum which happens every week on a Monday at 3:00pm. The link for that meeting is here.
With every good wish.

Tim Dainty
Principal
Ark Evelyn Grace Academy

Endeavour Grades

EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

REQUIRES
IMPROVEMENT

POOR

You work very hard and always endeavour to overcome any difficulties
you may experience. Your behaviour is always exemplary as you take full
responsibility for your learning. You seek to achieve excellence in
everything you do. You participate fully in lessons. Your classwork and
homework are always completed to a high standard and handed in on
time. You often go beyond what is expected of you. You are also very well
organised, and your books are immaculately presented.
You work consistently hard and meet all expectations for your behaviour.
You generally produce classwork and homework that meets the standard
expected of you and often goes beyond that. You participate fully in
lessons. Your complete classwork and homework are nearly always
completed to a very good standard and handed in on time. You
sometimes even go beyond what is expected of you. You are also well
organised and equipped.
You usually work hard and meet the expectations for your behaviour. You
generally produce classwork and homework of the standard required and
this is usually handed in on time, however you rarely go above and
beyond. You participate in lessons when required and presentation in
your books meets the expected standard.
You are not always sufficiently focused in class and this is affecting your
progress. You don’t always complete class or home work to the standard
expected of you. The quality of your written work is therefore
inconsistent. You need to be more organised so that you don’t miss
homework deadlines or forget the correct equipment. The presentation
of your written work needs improvement as headings are not always
underlined and your handwriting is not always neat enough.
Your endeavour in lessons is poor. You regularly miss homework
deadlines and you don’t always complete home or class work to the
standard expected of you. You need to make sure you show self-discipline
in lessons and do not distract others or allow yourself to be distracted.
You also need to improve your organisation so that you don’t miss
homework deadlines or forget equipment. The presentation of your work
is poor as your handwriting is untidy, headings are not underlined, and
work is often incomplete.

22 de janeirode 2021
Queridos pais e cuidadores
Normalmente esta seria a época do ano em que te convidávamos para a escola para as noites dos
pais. Infelizmente, com os atuais regulamentos da COVID e a permanência em ordem de casa
definida pelo governo, tomámos a decisão de adiar as noites dos nossos pais. No entanto,
esperamos poder convidá-los a todos para uma Noite de Pais antes do final do ano letivo.
Como não podemos encontrar-nos cara a cara, quisemos fornecer-lhe o máximo de informação
possível sobre a abordagem do seu filho à sua aprendizagem para que possamos garantir que você
pode apoiar o seu filho e permitir-lhes fazer excelentes progressos durante este período de
aprendizagem remota.
No último período, todos os pais do Year 11 receberam um relatório para o seu filho, por isso agora
temos um relatório completo para o seu filho se estiverem nos anos 7-10. O relatório do seu filho
contém uma nota de esforço para cada tema para o período de outono. Os critérios para tal podem
ser vistos abaixo. Como sabemos, o esforço representa um trabalho árduo e é isso acima de tudo
que resultará em que os alunos atinjam notas fortes.
É ainda mais importante que os alunos se esforcem durante este período de aprendizagem remota
e continuem empenhados no seu trabalho para que possam continuar a fazer excelentes
progressos. Para apoiar isto, ainda temos Chromebooks disponíveis para emprestar ao seu filho
para o resto do seu tempo na Evelyn Grace Academy. Não há nenhuma carga para pedir
emprestado este dispositivo. No entanto, terá de pagar se o Chromebook for roubado, perdido ou
danificado. Usar um portátil é a forma mais eficaz de um aluno completar a aprendizagem remota,
por isso contacte-me no endereço de e-mail abaixo se quiser aproveitar esta oportunidade.
Obrigado por todo o apoio durante este tempo e se tiver mais perguntas sobre o progresso do seu
filho contacte o meu daniel.mcewen@evelyngraceacademy.orgPrincipal Assistente. Enviaremos
um novo relatório no final deste semestre para todos os alunos dos anos 7-11. Isto dará detalhes
sobre a frequência, submissão de estudantes e os resultados das nossas avaliações online baseadas
em matérias.
Noutras notícias, vamos treinar todos os nossos alunos para usarem as suas câmaras na próxima
semana e definirem e desfocarem os seus antecedentes. É muito mais fácil ensinar se pudermos
ver os nossos alunos e encontraremos muitas maneiras de os envolver com isto. Este será mais
um ponto de discussão no nosso fórum semanal de pais, que acontece todas as semanas numa
segunda-feira, às 15h00. O link para a reunião está aqui.
Com todos os bons desejos

Tim Dainty
Diretor
Academia Ark Evelyn Grace

Notas de Endeavour
Excelente

Trabalha muito e esforça-se sempre para ultrapassar quaisquer
dificuldades que possa ter. O seu comportamento é sempre
exemplar, pois assume total responsabilidade pela sua
aprendizagem. Procuras alcançar a excelência em tudo o que fazes.
Participas plenamente nas aulas. O seu trabalho de aula e dever de
casa são sempre concluídos a um alto padrão e entregues a tempo.
Muitas vezes vais além do que se espera de ti. Também está muito
bem organizado, e os seus livros são imaculadamente apresentados.

Muito bom

Trabalhas sempre arduamente e vais ao encontro de todas as
expectativas para o teu comportamento. Geralmente produz
trabalhos de aulas e trabalhos de casa que cumprem o padrão
esperado de si e muitas vezes vai além disso. Participas plenamente
nas aulas. Seu trabalho completo de aulas e dever de casa são quase
sempre concluídos a um padrão muito bom e entregues a tempo. Às
vezes até vais além do que se espera de ti. Também está bem
organizado e equipado.

BOM

Normalmente trabalhas muito e vais ao encontro das expectativas do
teu comportamento. Geralmente produz trabalho de classe e
trabalhos de casa do padrão exigido e isso é geralmente entregue a
tempo, no entanto raramente vai além. Participa em aulas quando
necessário e a apresentação nos seus livros cumpre o padrão
esperado.

REQUER
Nem sempre estás suficientemente focado nas aulas e isso está a
MELHORIA afetar o teu progresso. Nem sempre se completa a aula ou o trabalho
em casa ao nível esperado de si. A qualidade do seu trabalho escrito
é, portanto, inconsistente. Precisa de ser mais organizado para não
perder os prazos de trabalho ou esquecer o equipamento correto. A
apresentação do seu trabalho escrito precisa de ser melhorada, uma
vez que as rubricas nem sempre são sublinhadas e a sua caligrafia
nem sempre é suficientemente arrumada.
POBRE

O teu esforço nas aulas é pobre. Você perde regularmente os prazos
de dever de casa e nem sempre completa trabalho em casa ou em
classe de acordo com o padrão esperado de você. Tens de te certificar
de que mostras auto-disciplina nas lições e não distrais os outros ou
deixas-te distrair. Também precisa de melhorar a sua organização
para que não perca prazos de casa ou esqueça o equipamento. A
apresentação do seu trabalho é fraca, uma vez que a sua caligrafia é
desarmada, as rubricas não são sublinhadas, e o trabalho é muitas
vezes incompleto.

Nota: esta carta foi traduzida através de um programa de tradução. Por favor, aceite
as nossas desculpas por qualquer incorreção.

22de enero de 2021
Estimado Padre y Cuidador
Por lo general, esta sería la época del año en la que los invitaríamos a la escuela para las Noches
de los Padres. Desafortunadamente, con las regulaciones actuales de COVID y la orden de
permanecer en casa establecida por el gobierno, hemos tomado la decisión de posponer nuestras
Noches de Padres. Sin embargo, esperamos que podamos invitarlos a todos a una Noche de
Padres antes del final del año académico.
Como no podemos reunirnos cara a cara, queríamos proporcionarle tanta información como sea
posible con respecto al enfoque de su hijo para su aprendizaje para que podamos asegurarnos de
que pueda apoyar a su hijo y permitirle progresar excelentemente durante este período de
aprendizaje remoto.
El último término, todos los padres del año 11 recibieron un informe para su hijo, así que ahora
tenemos un informe completo para su hijo si están en los años 7-10. El informe de su hijo contiene
una calificación de esfuerzo para cada asignatura para el período de otoño. Los criterios para esto
se pueden ver a continuación. Como sabemos, el esfuerzo representa un trabajo duro y es esto por
encima de todo lo que resultará en que los estudiantes alcancen calificaciones fuertes.
Es aún más importante que los estudiantes muestren esfuerzo durante este período de
aprendizaje remoto y sigan comprometidos con su trabajo para que puedan seguir haciendo un
progreso excelente. Para apoyar esto todavía tenemos Chromebooks disponibles para prestar a su
hijo por el resto de su tiempo en Evelyn Grace Academy. No hay ningún cargo para pedir prestado
este dispositivo. Sin embargo, tendrás que pagar si el Chromebook es robado, perdido o dañado.
El uso de un ordenador portátil es la forma más eficaz para que un estudiante complete el
aprendizaje remoto, así que póngase en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico a
continuación si desea aprovechar esta oportunidad.
Gracias por todo el apoyo durante este tiempo y si tiene más preguntas sobre el progreso de su
hijo por favor póngase en contacto con mi Subdirector daniel.mcewen@evelyngraceacademy.org.
Enviaremos un nuevo informe al final de este semestre para todos los estudiantes en los años 711. Esto dará detalles sobre la asistencia, la presentación de los estudiantes y los resultados de
nuestras evaluaciones en línea basadas en temas.
En otras noticias, vamos a entrenar a todos nuestros estudiantes para usar sus cámaras la próxima
semana y establecer y desenfocar sus fondos. Es mucho más fácil enseñar si podemos ver a
nuestros estudiantes y encontraremos muchas maneras de involucrarlos con esto. Este será otro
tema para la discusión en nuestro foro semanal de padres que ocurre cada semana un lunes a las
3 pm. El enlace para esa reunión está aquí.
Con todo buen deseo

Tim Dainty
Director
Ark Evelyn Grace Academy

Grados Endeavour
Excelente

Trabajas muy duro y siempre te esfuerzas por superar cualquier dificultad que
puedas experimentar. Su comportamiento siempre es ejemplar a medida que
toma toda la responsabilidad de su aprendizaje. Buscas alcanzar la excelencia en
todo lo que haces. Usted participa plenamente en las lecciones. Su trabajo en
clase y la tarea siempre se completan a un alto nivel y se entregan a tiempo. A
menudo vas más allá de lo que se espera de ti. También está muy bien organizado,
y sus libros están impecablemente presentados.

Muy bien

Trabaja constantemente duro y cumple con todas las expectativas de su
comportamiento. Por lo general, usted produce trabajos de clase y deberes que
cumplen con el estándar esperado de usted y a menudo va más allá de eso. Usted
participa plenamente en las lecciones. Su trabajo completo en clase y la tarea casi
siempre se completan a un muy buen nivel y se entregan a tiempo. A veces incluso
vas más allá de lo que se espera de ti. También está bien organizado y equipado.

bien

Por lo general, trabaja duro y cumple con las expectativas de su comportamiento.
Por lo general, usted produce trabajos de clase y deberes del estándar requerido
y esto generalmente se entrega a tiempo, sin embargo, rara vez va más allá. Usted
participa en lecciones cuando sea necesario y la presentación en sus libros cumple
con el estándar esperado.

REQUIERE Usted no siempre está lo suficientemente concentrado en la clase y esto está
MEJORA
afectando su progreso. Usted no siempre completa la clase o el trabajo a domicilio
al estándar esperado de usted. Por lo tanto, la calidad de su obra escrita es
inconsistente. Necesitas estar más organizado para no perderte los plazos de la
tarea u olvidarte del equipo correcto. La presentación de su trabajo escrito
necesita mejoras, ya que los encabezados no siempre están subrayados y su
escritura a mano no siempre es lo suficientemente ordenada.
Pobre

Su esfuerzo en las lecciones es pobre. Regularmente se pierden los plazos de la
tarea y no siempre completa el trabajo en casa o en clase al estándar esperado de
usted. Debes asegurarte de mostrar autodisciplina en las lecciones y no distraer
a los demás ni dejar que te distraigas. También necesita mejorar su organización
para no perderse los plazos de la tarea ni olvidar el equipo. La presentación de su
trabajo es pobre, ya que su escritura está desordenada, los encabezados no están
subrayados y el trabajo a menudo es incompleto.

Nota importante: esta carta ha sido traducida utilizando un programa de traducción.
Por favor acepte nuestras disculpas por cualquier error.

