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Caro Pai/Guardião,  

Parece inacreditável que já estejamos na última metade do ano civil, embora muita coisa tenha 

acontecido na ocasião. Desde a última vez que te escrevi, tivemos um grupo de três alunos 

selecionados para uma bolsa de estudos para jovens com disciplinas STEM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática). Estes estudantes foram selecionados pelo Painel após o processo de 

candidatura. Dificultaram o trabalho dos juízes. Afinal, Amy Hebert (Building Trades); Ella Mackenzie 

(Design de Jogos) e Rubie Le Blond (Design de Jogos) foram selecionadas. Graças à Associação 

Internacional de Soroptimistas pela sua generosidade no desenvolvimento desta iniciativa.  

No dia 23 de outubro, organizamos também os nossos prémios de construção, um evento anual 

onde apreciamos e celebramos o talento das estrelas em ascensão que fazem aprendizagens aqui 

na universidade; Entre eles estavam Hannah Willcocks, vencedora do Connor Le Geyt Memorial 

Award, e Diogo Pereira, que ganhou o Escudo de Malcolm Simms para Estudante do Ano.  

No momento da escrita, tivemos muito menos perturbações para os nossos alunos a tempo inteiro do 

que muitas outras Formas. Alguns deles têm sorte, mas também é em parte para preservar os 

nossos alunos e a nossa estrutura atual de distribuição de tempo. Estamos impressionados com a 

sua maturidade ao seguir as orientações da máscara. Por favor, apoie-os para ter certeza de que 

têm as máscaras certas para usar em lugares públicos universitários.  

No entanto, não podemos estar satisfeitos.  

A mensagem que eu gostaria de lhe enviar é que é importante que tenhamos detalhes precisos de 

contacto para si no nosso sistema. Ainda nos faltam muitos números de telemóvel e endereços de e-

mail para pais e encarregados de segurança. Em caso de encerramentos dos departamentos de 

limpeza e possível rastreio de contactos, é muito importante que os tenhamos. Se achar que podem 

faltar nos nossos registos, contacte a Receção Principal de Highlands pelo 608608 ou envie os seus 

dados de contacto para info@highlands.ac.uk tema TEMA  

Os dirigentes e gestores universitários aproveitam o tempo para rever o feedback sobre a estrutura 

do calendário e tentar equilibrar isso com segurança. Foi pedido aos tutores que fornecessem 

qualquer feedback que fornecesse sobre o calendário durante as recentes Noites de Progresso, que 

acabou por se referir principalmente ao tempo que queremos ver se podem ser feitas pequenas 

alterações nestas áreas sem afetar a experiência de todos os alunos ou aumentar o risco. Se tiver 

mais feedback sobre a sua experiência de agenda e/ou aprendizagem online, por favor escreva para 

info@highlands.ac.uk e selecione O tópico AGENDA COMPRA.  

Muito obrigado pelo seu apoio contínuo ao Colégio.  

 

Com todo o respeito; #StaySafe.  

 

 

Dreena Collins  

Diretor Adjunto, Estudantes e Aprendizagem Básica 

mailto:info@highlands.ac.uk
http://www.highlands.ac.uk/

