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Your life does not get better by chance. It gets better by change - Jim Rohn 

  

Caros Pais-Encarregados de Educação/Representantes Legais da LIS, 
  

O ano lectivo 2018/2019 está finalmente a decorrer. Permitam-me esta oportunidade para felicitar-vos por              

apoiarem o começo do ano lectivo dos vossos filhos(as)/crianças. Reconhecemos que a nossa comunidade de               

famílias desempenha um papel essencial no sucesso de aprendizagem de cada criança. De facto, muitos estudos de                 

pesquisa demonstram que o bem-estar social, emocional e académico das crianças está directamente influenciado              

pelo envolvimento dos pais na sua educação, uma vez que as crianças passam uma grande parte das suas vidas na                    

escola. Na minha experiência, o desafio para alguns adultos é conseguir o equilíbrio correcto ou o nível de                  

envolvimento com os filhos(as)/crianças. Além disso, a qualidade das conversas que apresentamos como adultos              

às nossas crianças, podem influenciar grandemente a sua vontade de estarem ou não envolvidos. Certamente que                

me sinto culpado por fazer aquela antiga pergunta à minha filha - “Como correu o teu dia? “Ao invés, é necessário                     

alguma lealdade e senso comum para assegurar que os vossos filhos(as)/crianças estejam envolvidos(as) e              

alcancem os seus níveis de entusiasmo. Para terem uma percepção da vida dos vossos filhos(as) na escola, tentem                  

fazer perguntas que suscitem mais do que uma palavra. 
  

■  Fala-me sobre a melhor parte do teu dia. 
■ Qual foi a coisa mais difícil que tiveste de fazer hoje? De que forma é que foi difícil e como é que                       

conseguiste lidar com a situação? 

■  Já sorriste hoje? Porquê? 

■  Se eu ligar ao teu professor(a) esta noite, o quê que ele(a) me dirá sobre ti? 

■  Que regras é que são diferentes na escola em relação as de casa? Achas que são justas? 

■  O quê que fizeste hoje para mostrar a tua simpatia? Alguém foi simpático para ti? 

■  Houve alguma actividade que exigisse de teres de correr algum risco ou mostrar coragem? 

■  Podes mostra-me algo que tenhas aprendido ou feito hoje? 

  

À medida que o ano decorre esperamos ver todos os pais-encarregados de educação/representantes legais a               

desempenharem um papel activo na parceria de aprendizagem. Contamos com a vossa presença nas actividades               

nocturas de Regresso à Escola dos vossos(as) filhos(as)/crianças. 
 

Famílias Novas: 
Foram realizadas uma série de sessões de orientação aos alunos do ELC, da Primária e do Secundário. Transitar de                   

forma bem-sucedida para um novo país e/ou escola, vai sempre implicar nova aprendizagem e nova mudança a                 

percorrer. Incentivamos todas as novas famílias a aderirem às reuniões matinais, à Associação de              

Pais/Encarregados de Educação e aos eventos gerais da escola com abrangência. 
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DIA INTERNACIONAL: SÁBADO, DIA 6 OUTUBRO DE 2018 

Uma das nossas metas estratégicas é criarmos uma comunidade inclusiva, interligada e apoiada por meio de                

valores comuns. Convidamos todos os membros da comunidade da LIS a juntarem-se a nós no sábado, dia 6 de                   

Outubro, para celebrarmos o Dia Internacional, uma ocasião festiva cheia de cultura, de culinária e de danças                 

internacionais. Assinalem nos vossos calendários para um dos maiores eventos comunitários do ano, mais              

pormenores em breve. 

 

 

ACESSO À ESCOLA: 
A segurança de todos os membros da comunidade escolar da LIS é a nossa principal prioridade. Gostaria de                  

agradecer a todos pela vossa paciência, visto que continuamos a implementar novos protocolos de acesso à escola.                 

Já se começa a ver as melhorias com o fluxo de trânsito no período da manhã e da tarde. As viaturas que se                       

movimentarem na escola deverão cumprir com o nosso limite de velocidade de 5 km/hora. 
  

Para auxiliar a escola com medidas de protecção e de segurança, certifiquem-se do uso do passe de identificação                  

oficial da LIS, ao entrarem e ao movimentarem-se no recinto escolar. Todos os adultos membros da comunidade                 

LIS, incluindo visitantes, motoristas e auxiliares, devem usar o passe de identificação fixo a um cordão. A não                  

apresentação do passe, pode resultar num acesso limitado ou não acesso ao recinto escolar. Caso não possuam                 

um passe de identificação fixo a um cordão, queiram dirigir-se as nossas recepcionistas, as Sras. Mariana e                 

Florence, no edifício principal da administração. 
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CLÍNICA MÉDICA: 
Este ano, centralizamos as nossas assistentes de enfermagem numa só clínica e numa só localização. E as                 

assistentes  de enfermagem  encontram-se actualmente na sala DR1, directamente junto à cafeteria. 
  

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: 
Durante a semana de 6 à 10 de Agosto, a escola concluiu uma semana inteira de orientação para o novo quadro de                      

pessoal e para os antigos. O programa deste ano incluía um número de sessões de segurança por forma garantir                   

que os funcionários estejam bem preparados para o ano que se avizinha. O nosso foco incluiu: seminários em                  

matéria de assédio sexual, protecção infantil e à incêndios, e treino de primeiros socorros. 
 

 

 

COMIDA VEGETARIANA ÀS TERÇAS-FEIRAS: 
A cafeteria da escola serve uma variedade de opções em termos de carne e de comida vegetariana ao longo da                    

semana. A LIS continuará a servir comida vegetariana no recreio e ao almoço, todas terças-feiras. Como                

estabelecimento de ensino, a ‘Comida Vegetariana às Terças-Feiras’ está em conformidade com o nossos Valores               

Principais de pensamento sustentável e de respeito pelo meio ambiente. Ao ficar-se sem comer carne uma vez por                  

semana, às terças-feiras, a LIS aposta no compromisso para ajudar a reduzir a nossa emissão de carbónio e a salvar                    

recursos preciosos, tais como: combustíveis fósseis e água limpa. 
 

LIS CLASS OF 2018: 

 

Os resultados do Diploma Internacional de Bacharelado (IB) estão à vista e mais uma vez, os nossos alunos tiveram                   

muito bons resultados. Felicitamos a Turma de Finalistas de 2018 por todo seu trabalho árduo e desejamos-lhes os                  

maiores êxitos para o próximo capítulo das suas vidas. Os meus sinceros agradecimentos ao nosso corpo docente                 

do secundário e a nossa equipa de liderança pela sua dedicação e paixão por criarem líderes do futuro. Este último                    

tornou-se ainda mais promissor! 
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MELHORIAS DO RECINTO ESCOLAR: 
Melhorar a qualidade do estabelecimento escolar é uma tarefa difícil e dispendiosa. Porém, um grande número de                 

pesquisas feitas nos últimos séculos, têm demonstrado consistentemente que os estabelecimentos escolares            

produzem impactos profundos no ensino e na aprendizagem. Durante os meses de Junho e Julho, a escola                 

implementou uma série de estratégias de remodelação de modo assegurar que as nossas instalações              

encontram-se em segurança, protegidas e que são acolhedoras para os nossos programas de ensino. Temos o                

prazer de anunciar que todos os trabalhos foram concluídos sem transtornos, sem interrupções às aulas               

programadas, tais como: 
  

●      Reparação dos telhados; 
●      Pintura interior e exterior das salas de aulas da ELC e da Primária; 
●      Reparação das passadeiras  cobertas, incluindo melhor drenagem; 
●      Novas formas de acesso para os pais-encarregados de educação dos alunos da ELC; 
●      Novo parque de estacionamento para os visitantes; 
●      Armazéns de estoque para o equipamento das operações; 
●      Reconstrução da área de aterro; 
●      Criação de mais áreas   verdes, plantações de árvores e de plantas; 
●      Melhoramento das instalações dos seguranças. 
  

Os nossos sinceros agradecimentos as famílias da LIS, uma vez que estes projectos foram são financiados pelas 
taxas de Instalações. 

 

 

Em nome da equipa da LIS, uma vez mais, damos as boas vindas a todas as famílias. Agradecemos por terem                    

escolhido a LIS. Para mais esclarecimentos sobre a escola e sobre o nosso programa, queiram consultar o nosso                  

website (www.lisluanda.com). 
  

Os meus melhores cumprimentos, 
  

Dylan Hughes 
O Director 
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