
Querido aluno da turma de 2026, 

Estou a escrever para te dar as boas-vindas à Manchester Communication Academy! Mal 
podemos esperar para te conhecer. Em setembro, darás mais um passo no teu percurso 
educativo e, por isso, estamos muito entusiasmados por passares os próximos cinco anos 
connosco. Vais conhecer novas pessoas, aprender coisas novas e ter as experiências fantásticas 
que estarão contigo para o resto da tua vida. 

Sinto-me incrivelmente orgulhosa de ser a diretora da MCA. Tenho orgulho na nossa escola, no 
pessoal letivo e não letivo, nos alunos e na comunidade. Os alunos da MCA são os melhores 
alunos estejam onde estiverem e isso acontece porque temos sempre presente os quatro pilares 
daquilo que queremos ser, fazer e sentir. 

1) Sê brilhante. Quero que sejas brilhante em todos os aspetos da tua vida. Sê um filho / filha
brilhante, um irmão / irmã brilhante, um amigo brilhante e uma pessoa brilhante. Sê a melhor
versão de ti próprio que consigas ser. Sê um aluno brilhante, apostando tudo na tua
aprendizagem o melhor que puderes. Sê brilhante naquilo que achas que és bom como teatro,
dança, desporto, culinária, canto, escrita, debate, exploração ou descoberta. Sê implacável na
busca pela excelência.

2) Sê corajoso. Ir para uma nova escola, uma escola muito maior, com novas pessoas e novos
professores pode ser assustador, mas não há razão nenhuma para ter medo. Sê corajoso nas
tuas decisões, sê corajoso fazendo as escolhas certas e fazendo a coisa certa.

3) Sê gentil. Vamos ensinar-te muitas coisas enquanto estiveres connosco, mas a lição mais
importante é ser gentil uns com os outros. Sê gentil com tua família, com os teus amigos e com
contigo. Não há melhor presente do que gentileza.

4) Pertença.  Queremos que te sintas parte da nossa família MCA a partir deste momento. Somos
uma família, somos uma equipa e cuidamos uns dos outros. O nosso lema na MCA é: Contigo,
Para ti, Sobre ti e, como parte da futura turma de 2025, estaremos contigo em cada momento
do percurso.

Sei que a tua experiência no Year 6 foi interrompida por causa daquilo tem acontecido no mundo 
nos últimos quatro meses. Em circunstâncias normais, estaríamos a dar-te as boas-vindas na 
escola durante as semanas de transição e estamos tristes por não poder fazê-lo neste momento. 
Mas não te preocupes! Vamos garantir que estejas seguro, feliz e bem cuidado desde o início do 
ano e em cada momento que se siga. 

Temos algumas atividades de transição fantásticas que gostaríamos que fizesses em casa. Isso 
vai ajudar-nos a conhecer-te e a preparar-te para o Year 7. Termino esta carta com uma citação 
de um dos meus autores favoritos, Dr. Seuss: 

Estás a caminho de destinos fantásticos! Hoje é o teu dia! A tua montanha espera por ti, por 
isso… Faz-te à estrada! 

Ms Watmough 



Nota para os pais/encarregados de educação: 
 
Se o seu filho e a sua família são, pela primeira vez, recém-chegados ao Reino Unido ou se 
considerar que carece de apoio extra em inglês, agradecemos que envie um email para a Sr.ª 
Daley (t.daley@mca.manchester.sch.uk), indicando o nome do seu filho e a sua língua nativa. 
Pediremos a um dos nossos tradutores para entrar em contato consigo. Aqui na escola MCA, 
temos um departamento de EAL (inglês como idioma adicional) dedicado a garantir que os 
nossos alunos não tenham barreiras idiomáticas e, para além disso, a apoiá-los no seu próprio 
sucesso. 
 
 


