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29 de setembro de 2017 

 

Estimados Pais da LISA, 

 

As novas declarações estratégicas proporcionaram à escola um excelente quadro para moldar o início do 

novo ano lectivo. A escola já conduziu uma série de discussões com funcionários e pais para se envolver 

com a nova missão, visão e valores. Tivemos uma conversa aberta com mais de 95 pais sobre a 

importância dos valores como marco de referência para dar sentido às ações e decisões de nós mesmos 

e de outros. À medida que a discussão evoluiu, ficou claro que precisamos falar mais sobre os valores 

em casa e na escola com funcionários, alunos e pais. Ao enquadrar conversas com "valores e 

personagens" com seus filhos, você pode realmente criar oportunidades para conversas mais ricas e 

mais significativas. Tente começar uma conversa perguntando a seus filhos uma das seguintes questões: 

 

● Como você foi corajoso hoje? 

● Como você mostrou compaixão? 

● O que você fez, que foi gentil hoje? 

● O que você achou desafiante hoje e porquê? 

 

Nos meses de setembro e outubro, a escola dedicará tempo para definir um conjunto de objetivos que 

apoiem nossos objetivos estratégicos. Esses objetivos serão mensuráveis e utilizados como ferramentas 

para relatar nosso progresso e desenvolvimento para o cumprimento dos seguintes objetivos 

estratégicos. 

 

BALANÇO DO PROGRAMA: Desenvolver um programa equilibrado e proporcionar oportunidades de 

aprendizagem que nos conectem de maneiras autênticas para nossas comunidades imediatas e globais. 

INSTALAÇÕES: através de um compromisso com instalações sustentáveis, desenvolva um ambiente 

seguro e seguro que promova a aprendizagem e um 

maior senso de comunidade. 

COMUNIDADE: desenvolver uma comunidade 

inclusiva conectada e apoiada através de valores 

comuns. 

 

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL @ LIS: 
Nossa missão escolar afirma que somos uma 
comunidade diversificada de educação, 
comprometidos em promover pessoas compassivas 
e socialmente responsáveis que prosperam no 
mundo. Em apoio a esta missão, todos os anos a 
escola escolhe cinco dias para a aprendizagem 
profissional. O objetivo principal dos nossos dias de 
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aprendizagem profissional é investir no crescimento e desenvolvimento de todos os membros da equipe 
(ensino, suporte de programas, negócios, administração e operações) através de objetivos estratégicos e 
iniciativas individuais ou coletivas. Na terça-feira, 19 de setembro, nosso programa de desenvolvimento 
profissional incluiu uma grande variedade de workshops que se concentraram em proteção infantil, 
planejamento estratégico, desenvolvimento e apresentação do currículo, nova política linguística, 
redação, planejamento de metas profissionais e uso de ferramentas do Google. As palestras foram 
facilitadas por membros de nossa equipe e servem de base excelente para aprofundar nosso 
conhecimento, reunir perspectivas e desenvolver entendimentos compartilhados. 
 
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA OS PAIS 

Nossa felicidade não é definida em pedra. Embora nossos genes influenciem cerca de 50% da variação 
em nossa felicidade pessoal, nossas circunstâncias (como meio social e meio ambiente) afetam apenas 
cerca de 10%. Até 40% são explicados por nossas atividades diárias e as escolhas conscientes que 
fazemos. Então, a boa notícia é que nossas ações realmente podem fazer a diferença, e você pode 
aprender a ser mais feliz. Fonte: www.actionforhappiness.org 
 
Nós gostaríamos de convidá-lo a participar de um curso que o ajudará a identificar as ações que você 
pode tomar para aumentar sua própria felicidade, melhorar seus relacionamentos e ajudar a construir 
uma comunidade mais carinhosa. Explorar o que é assunto é um curso de 8 semanas desenvolvido pela 
Action for Happiness e entregue por Nicola Warwick, Conselheira Secundária. Infelizmente, neste 
momento, o curso só está disponível em inglês, por isso, esteja ciente disso se você estiver pensando em 
se juntar. Consulte as informações em anexo para obter mais detalhes. 
 
CONHEÇA O 2017/2018 LIS PTA: 

As grandes escolas são construídas em grandes parcerias com a comunidade. Meus sinceros 

agradecimentos ao Conselho Executivo da PTA e aos membros da PTA que ajudaram a moldar e planejar 

vínculos e eventos vitais da comunidade. Gostaria de encorajar todos os pais a verificar o calendário da 

PTA e descobrir o que está acontecendo neste ano. Os principais papéis de liderança estão sendo 

preenchidos, mas ainda precisamos de pessoas para se voluntariar. Por favor, consulte nossa equipe 

maravilhosa da PTA e ofereça seu apoio - grande ou  

pequeno, tudo isso acrescenta.  
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Da esquerda à direita: Susan Swiger (Secretary), Kelsey Sebesta-Whitmire (Treasurer), Riane Stanley 

(Parliamentarian), Ilse Parker (Communications), Keryth Hauch (Vice President), Marlo Larkin (President) 

 

QUESTÕES DE SEGURANÇA E SEGURANÇA: Se o seu filho/filha viajar para casa em um carro particular, 

certifique-se de que seu motorista é pontual. Recentemente, observamos vários estudantes à espera de 

seus motoristas, muito tempo depois do tempo de despedimento da escola. Para evitar uma maior 

confusão com os tempos de retirada, seria útil se você puder lembrar ao seu motorista sobre o horário 

das atividades pós-escola do seu filho. 

 

Infelizmente, o site da escola foi recentemente pirateado, fazendo com que o publico fosse 

redireccionados para conteúdo censurável. Nós planejamos redesenhar o site até o final do ano letivo, 

mas esse evento infeliz acelerou a linha do tempo. O departamento de TI trabalhará em estreita 

colaboração com a inscrição e o escritório do diretor para desenvolver as especificações técnicas, 

funcionais e estéticas para o novo site. 

 

DESPEDIDA: Dizemos adeus à Mike Mitchell e Sandra Solano Mitchell. Eles voltarão para o Oregon por 
causa de um assunto familiar pessoal. Mike trabalhou como Diretor de Negócios e Operações e era 
muitas vezes uma das primeiras pessoas que os alunos encontravam no parque de estacionamento da 
escola. Sandra trabalhou na escola secundária a ensinar espanhol. Desejamos-lhes bem e agradecemos 
todas as suas contribuições para a comunidade escolar. 
  
  
EVENTOS: 
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• O PTA está a procura de voluntários para ajudar ao longo do dia. Por favor, veja o e-mail recente da 
escola e descubra como você pode participar. Agradecemos antecipadamente o seu apoio. 
• Este ano não haverá estacionamento na escola. Os veículos podem entrar na escola apenas para 
entregas. As famílias da LISA podem estacionar na estrada ao redor do perímetro da escola. 
• Certifique-se de trazer a sua identificação escolar para entrar na escola. Espera-se que todos os 
membros não-LIS apresentem identificação para os registros da escola. 
 

Encorago todos os pais da LISA para participarem no desfile do dia Internacional, comer comida 

deliciosa e desfrutar da musica e dança de todos os cantos do mundo.  

 

Atenciosamente,  

 

Dylan Hughes 

Diretor 


