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Fevereiro	de	2018	
	
Caras	Famílias	da	LIS,	
	

Ao	conhecer	os	chimpanzés	conhecemos	personalidades	únicas.	Quando	um	chimpanzé	bebé	olha	para	
nós	é	como	se	fosse	um	bebé	humano.	É	nossa	responsabilidade	cuidar	dele.		

-	Jane	Goodall	
	

	
O	Santuário	de	Tchimpounga	tem	um	novo	bebé:	O	pequeno	George	

	
UMA	CURTA	HISTÓRIA:	
Esta	é	a	história	de	um	pequeno	chimpanzé	muito	especial,	chamado	George,	e	a	sua	longa	viagem	de	Luanda	
até	à	sua	nova	casa,	no	Santuário	de	Tchimpounga,	no	Congo.	Infelizmente,	como	milhares	de	outros	
chimpanzés,	o	George	foi	capturado	na	selva	onde	nasceu	e	separado	da	sua	família	por	caçadores	que	
procuram	animais	para	tráfico	ilegal,	e	dessa	forma	acabou	por	chegar	a	Luanda.	Graças	aos	esforços	
colectivos	de	uma	funcionária	da	LIS	e	um	grupo	de	alunos	do	Ano	6	que	angariaram	fundos	para	este	projecto	
em	2012/2013,	a	história	tem	um	final	feliz,	e	o	pequeno	George	tem	agora	uma	nova	vida.	O	dinheiro	que	os	
alunos	conseguiram	reunir	serviu	para	comprar	uma	jaula	de	transporte	de	animais,	a	passagem	aérea	e	as	
taxas	de	desalfandegagem	necessárias	para	instalar	o	George	no	Centro	de	Reabilitação	de	Tchimpounga	do	
Instituto	Jane	Goodall.	As	fotos	em	cima	mostram	o	George	com	as	suas	duas	tratadoras:	a	Ms.	Dreyer	e	a	Ms	
Chantal.	O	Santuário	de	Tchimpounga	é	um	local	que	acolhe	chimpanzés	com	um	passado	de	sofrimento,	mas	
ao	mesmo	tempo	representa	uma	enorme	esperança	para	o	presente	e	para	o	futuro.	
	
Porque	é	que	contamos	esta	história?	Porque	“o	respeito	por	nós	próprios	e	pelos	outros,	pelo	ambiente	e	
pelos	nossos	contextos	culturais	[que]	guia	o	nosso	pensamento,	acções	e	relações”	é	um	dos	vários	valores	
centrais	que	promovemos	na	LIS.	O	George	teve	sorte	porque	a	Ms.	Dalene	e	os	alunos	do	Ano	6	souberam	
mostrar	esse	respeito	e	carinho.	No	espírito	da	nossa	declaração	de	missão	e	valores	da	escola,	eles	foram	um	
exemplo	de	compaixão	e	responsabilidade	social	verdadeiras.			
	
QUESTÕES	DE	SAÚDE:	
Com	a	mudança	da	estação,	o	tempo	está	mais	quente	e	húmido	e	é	natural	que	o	nosso	corpo	reaja	a	
estas	alterações.	Se	o	sistema	imunitário	se	encontra	fragilizado,	ficamos	mais	vulneráveis	a	contrair	
infecções	virais	e	bacterianas.	Nas	últimas	semanas,	a	clínica	registou	alguns	casos	de	garganta	inflamada,	
tosse	e	gripe,	febre,	dores	de	barriga,	náusea,	vómitos	e	diarreia.	
	

● Para	prevenir	a	propagação	das	doenças	sazonais,	as	famílias	não	devem	enviar	os	seus	filhos	
para	a	escola	se	não	estiverem	totalmente	restabelecidos.	Obrigado	por	respeitarem	a	saúde	e	
bem-estar	dos	outros.			
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Na	escola,	encorajamos	os	alunos	a	lavar	as	mãos	várias	vezes	ao	dia	(especialmente	antes	das	refeições,	
depois	de	assoar	o	nariz,	ir	ao	quarto	de	banho,	etc.)	Para	evitar	a	desidratação	neste	período	mais	
quente,	insistimos	com	as	crianças	para	beber	bastante	água,	usar	sempre	o	chapéu	quando	estão	fora	e	
aplicar	protector	solar	na	pele.	Por	favor	incentivem	os	vossos	filhos	a	comer	fruta	fresca	e	legumes,	e	a	
dormir	as	horas	necessárias	de	repouso,	pois	essas	medidas	contribuem	para	fortalecer	o	sistema	
imunitário.		
	

	
GOLDEN	SPARKLES:	“Escuta	o	teu	corpo.	Vais	ver	
que	não	custa	nada.	Num	minutinho	apenas,	deixas	
de	estar	chateada.”		
Vejam	a	capa	deste	livro	com	atenção	e	vão	descobrir	
que	a	autora	se	encontra	aqui	mesmo	na	Escola	
Internacional	de	Luanda.	Muitos	parabéns	à	Ms.	
Catarina	Peterson,	que	acaba	de	publicar	a	sua	obra	
‘Golden	Sparkles’.	Através	da	história	que	nos	faz	
viajar	e	com	a	ajuda	do	glossário	e	exercícios	incluídos	
no	volume,	Golden	Sparkles	oferece	uma	breve	e	
ricamente	ilustrada	introdução	a	conceitos-chave	de	
mindfulness,	como	respirar,	estar	presente	e	lidar	
com	emoções	sem	fazer	juízos	de	valor,	dirigida	a	
crianças	dos	5	aos	10	anos	de	idade.	Este	é	um	livro	
que	pode	ser	lido	por	professores,	pais	e	pelas	

próprias	crianças,	e	que	convida	a	descobrir	e	praticar	uma	ferramenta	valiosa	que	nos	ajuda	a	reagir	a	
emoções	difíceis,	ultrapassar	desafios	e	prosperar.	Para	ficar	a	saber	mais	acerca	da	autora,	consultem	a	
página	www.catpeterson.co.uk.	

	

SEESAW:	DAR	PODER	AOS	ALUNOS	E	ENVOLVER	OS	PAIS	
Para	muitos	que	não	cresceram	na	era	digital,	“baloiço”	(em	inglês,	seesaw)	é	uma	estrutura	
que	vulgarmente	encontramos	nos	parques	infantis.	Para	funcionar,	é	preciso	que	duas	
pessoas	–	dois	amigos	–	se	sentem	em	cada	um	dos	lados	da	trave	e,	à	vez,	dêem	lanço	com	os	
pés	para	subir	enquanto	o	amigo	desce.	Este	“baloiço”	a	que	me	refiro	e	que	praticamos	aqui	

na	LIS	é	algo	de	diferente,	mas	tem	em	comum	o	facto	de	envolver	colaboração	e	incentivos	e	ser	muito	

divertido.	 	
Seesaw	é	um	portfólio	digital	concebido	para	ser	usado	por	alunos	e	que	permite	às	crianças	e	jovens	
documentar	de	forma	autónoma	aquilo	que	estão	a	aprender	na	escola	com	a	ajuda	de	ferramentas	criativas,	
e	partilhar	os	seus	trabalhos	com	os	colegas,	professores,	pais,	etc.	O	Seesaw	também	dá	a	oportunidade	às	
famílias	de	participar	em	tempo	real	e	de	forma	personalizada	na	experiência	de	aprendizagem	dos	alunos,	
para	além	de	facilitar	a	comunicação	contínua	com	os	professsores.	Em	seguida	apresentamos	um	sumário	
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estatístico	da	utilização	do	Seesaw	desde	o	Prep	3	ao	Ano	4	(dados	de	20	de	Fevereiro	de	2018).	Os	números	
são	muito	positivos	e	reforçam	o	objectivo	da	escola	de	promover	experiências	educativas	autênticas.			
	
Estatísticas	gerais	da	Escola	

Total	de	itens:	4089	 Total	de	comentários:	1442	 Total	de	curtidas:	4160	 Total	de	visitas	dos	pais:	4548	

	
UMA	COMUNIDADE	DIVERSA	DEDICADA	À	APRENDIZAGEM	EM	ACÇÃO: 
Na	Segunda-feira,	12	de	Fevereiro,	os	funcionários	da	LIS	participaram	em	várias	oficinas	de	formação	e	
desenvolvimento	profissional.	Conforme	se	pode	ler	nos	nossos	valores,	“o	compromisso	que	assumimos	de	
melhoria	contínua	para	todos	os	membros	da	escola	e	comunidade	é	essencial”.	Todos	os	workshops	foram	
orientados	por	membros	do	staff	da	LIS	e	incluíram	um	amplo	leque	de	actividades:	team	building,	avaliação,	
protecção	infantil,	tecnologia,	ética	laboral,	utilização	do	helpdesk	para	métricas	de	desempenho,	agência	de	
estudos,	linguagem	simbólica,	planificação	curricular	e	muito	mais.		
	

 
 
MOSTRA	DE	ACTIVIDADES-ASA	DO	2º	TRIMESTRE: 
Queremos	agradecer	sinceramente	a	todos	os	pais	que	vieram	assistir	à	Mostra	de	ASA	(Actividades	de	
Tempos	Livres)	do	2º	Trimestre	da	LIS	na	passada	Quinta-feira,	15	de	Fevereiro.	O	público	foi	presenteado	com	
um	maravilhoso	espectáculo	de	arte,	música	e	dança,	incluindo:	a	Banda	da	LIS,	violino,	ballet,	hip	hop,	
sapateado,	canto	coral	e	actuações	instrumentais.	A	voz	e	liderança	dos	alunos	é	um	valor	central	da	nossa	
filosofia,	que	se	manifesta	de	várias	formas	no	nosso	programa	escolar.	Muito	obrigado	a	todos	os	
professores-mentores	e	aos	alunos	que	orientaram	Actividades	durante	o	2º	Trimestre.	Estamos	ansiosos	para	
ver	o	que	nos	espera	no	final	do	3º	Trimestre!	
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DATAS	IMPORTANTES	E	PRÓXIMOS	EVENTOS:	

	 de	26	Fev.	a	2	
Março	

Fotos	escolares	

Terça-feira	 27	de	Fevereiro	 Reunião	do	Conselho	da	LIS	
Soirée	de	Artes	do	Ano	8	

Terça-feira	 6	de	Março	 Noite	de	apresentação	do	Projecto	Individual	

Quinta-feira	 8	de	Março	 Feriado	público	(Dia	Internacional	da	Mulher)	–	Não	há	aulas	para	os	
alunos	ou	funcionários	

Sexta-feira	 9	de	Março	 Dia	de	Pausa	na	LIS	–	Escola	encerrada	

Segunda-feira	 12	de	Março	 Exposição	de	Artes	Visuais	do	Ano	13	de	Diploma		
Início	do	3º	trimestre	de	ASA	

Quarta-feira	 14	de	Março	 Reunião	da	PTA	

	 19-23	Março	 Leilão	por	escrito	da	Secção	Primária	

Quarta-feira	 21	de	Março	 Conferências	dirigidas	pelo	aluno	da	Primária	
Mostrar	O	Que	Aprendemos	no	ELC		

	
Obrigado	pelo	tempo	dispensado	para	saber	mais	sobre	a	escola.	Gostaria	de	os	convidar	a	visitar	o	nosso	
website	e	os	blogs	de	turma	para	mais	informações:	temos	sempre	novidades	para	partilhar	e	andamos	à	
velocidade	da	vida!	
	
Com	os	melhores	cumprimentos,	
	
Dylan	Hughes	
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