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Exmos Pais e Encarregados de Educação
A Direção e todo o corpo docente desejam-vos um feliz ano novo. Estou muito contente em vos informar
que todas as obras para reparar as salas de aula, afetados pelos danos da inundação no último verão, já
foram concluídas e que os departamentos de Inglês, Matemática e Ciências se situam na recém
remodelada ala Nossa Senhora do nosso edificio (Our Lady’s Wing).
Queria ainda felicitar e elogiar os estudantes pela forma como se comportaram, não apresentado
queixas durante as obras e consequentes perturbações.
No início deste trimestre, aproveito esta oportunidade, para atualizá-lo sobre algumas mudanças de
pessoal e alguns desenvolvimentos interessantes na escola.
Corpo Docente
A Senhora Professora Peppiatt e Vice-directora irá começar a licença de parto em breve. A Sra
Professora Paisley coordenadora da 6ª forma irá temporáriamente desempenhar a função de vicedirectora, do cuidado Pastoral para o ano de 7 a 13 assim como comportamento, assiduidade e inclusão.
A Senhora Professora Pearce irá desempenhar o cargo de Chefe da 6a forma. A Senhora Professora
Goodwin tornar-se- á chefe do Ano 9.
As mudancas de regime acima referidos acontecerão durante a licença de maternidade da Senhora
Professora e Vice Diretora Peppiatt.
A 6ª forma também será apoiada pela Senhora Professora Parrott, que é Assistente do Director da
escola de São Miguel em Watford, uma das escolas parceiras do nosso trust. Ela irá trabalhar como
assistente de directora no convento um dia por semana até ao final deste ano letivo.
A senhora Professora Burnaby assumiu um cargo para gerenciar o nosso trabalho com escolas de
ensino fundamental e o processo de transição de 6 para 7 ano. Ela permanecerá como chefe de 7 ano,
mas cessará a função de chefe do Ano 8.
A nova Chefe do Ano 8 será a Senhora Professora Eze. O Senhor Adjalo permanece como Gerente de
Apoio Pastoral para o mesmo ano.
Parlamento dos Estudante
Após uma campanha entusiástica e cheia de energia, agora temos 72 alunos eleitos deputados do 7° ao
13° anos e o nosso primeiro Governo Estudantil da Escola. A Casa de S. Katherine foi votado em seu
partido e líder Joanna Reis em 10 anos assumiu seu posto como primeiro-ministro pela primeira vez na
historia da Escola. O primeiro debate parlamentar envolvendo todos os deputados da Assembleia terá
lugar na sexta-feira, 18 de Janeiro.
O Local MP (membro do parlamento) Dawn Butler tem sido muito favorável de nosso parlamento
estudantil e estará visitando a escola em 18 de Janeiro para trabalhar com os alunos, aconselhando-os
em debates parlamentares e como executar o “Question Time” ora da perguntas.
Os Estudantes MP’s já foram trabalhar para trazer mudanças positivas para a escola e o mecanismo do
novo Parlamento não só tem dado aos nossos alunos uma voz muito mais forte em como eles querem a
sua escola desenvolver e melhorar, mas também envolvê-los em saber mais sobre política e como
tornar-se cidadãos ativos.
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Escola de investigação (Research School)
Em parceria com a St Mary's University em Twickenham, o Convent of Jesus & Mary, que agora se
tornou o primeiro Centro de Investigação em Educação Católica em Londres e no sul da Inglaterra. Isto
fornecerá uma oportunidade fantástica para os nossos alunos e funcionários participarem em projectos
de investigação significativa numa ampla gama de tópicos e áreas o que permitirá aos nossos alunos a
experiência de um autêntico desafio acadêmico.
Agora há equipes que gradualmente aumentam de alunos pesquisadores de 8 a 12 anos a trabalhar
activamente em projectos de investigação. Esperamos publicar as suas pesquisas ainda este ano e
planejar a nossa primeira conferência. Informações sobre estas pesquisas estão disponiveis no website
da escola.
Os nossos alunos estão beneficiando da experiência de concepção e realização de investigação que irá
dar-lhes uma boa preparação para a vida universitária.
Artes cênicas
Ficamos muito orgulhosos de dar as boas-vindas a Josefina Gabrielle, atualmente estrelando o musical
Chicago no West End de Londres, para abrir oficialmente o nosso novo estúdio de dança em Novembro.
Temos agora dança no currículo escolar para o ano 7 e 8. Os alunos do 9 ano e do 6o form
podem escolher esta opção para estudar. Vários clubes de dança agora são oferecidos a todos os
nossos alunos do Ballet classico ao Hip Hop.
Agora temos nosso próprio Gospel Choi conduzida pelo bem conhecido líder dos cantores gospel
Internacional de Londres. O Coral Gospel envolve alunos e funcionários e ensaia todas as sextas-feiras
uma hora depois da escola. Esperamos que mais das nossas alunas desejem se envolver neste
emocionante novo empreendimento.
Finalmente, acabámos de receber um novo conjunto de tambor de aço (Steel Pan) e teremos um
professor especialista visitante que nos visitará semanalmente esperando ter em breve a nossa própria
banda de Steel Pan do Caribe.
Seguramente vivemos um momento emocionante para o Convento e, seus alunos que como nós estão
iniciando um novo ano, assim como um novo capítulo das suas vidas
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