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Edição de Junho de 2018 

 

Caros Pais/Encarregados de Educação da LIS, 

 

À medida que o fim do ano lectivo se aproxima de 2017/2018, esta é uma boa altura para partilhar  excelentes 

memórias, celebrar as pessoas maravilhosas que foram úteis para consolidar a nossa comunidade escolar, 

recordar os pais/encarregados de educação sobre os procedimentos do final do ano lectivo e projectar o ano 

escolar que se avizinha.  

 

Existem muitos momentos e concretizações desta escola que são de orgulho, que captam e representam a 

missão e os valores da mesma. De muitas das experiências que vivi, fico persistentemente admirado com o 

comprometimento da escola no sentido de promover a liderança, a voz-opinião e a aprendizagem dos alunos 

em toda escola. Esta existência verifica-se em muitas áreas, incluindo em reuniões, nas actividades 

extraescolares, no apoio escolar, nas actividades realizadas com outros colegas e nas várias actividades 

escolares abrangentes. É necessário muita planificação e apoio para promover este tipo de cultura. Por trás 

das acções, encontrarão os nossos professores a incentivar, apoiar e orientar este empenho de forma a liderar 

por intermédio/junto dos alunos. Assim sendo, a qualidade dos nossos programas escolares é tão eficiente 

quanto a dos nossos professores. A equipa da LIS trabalha incansavelmente para tornar a LIS numa experiência 

única e especial para o vosso filho(a) ou vossas crianças. Sei que irão associar-se a mim e agradecer aos nossos 

Professores e Colaboradores de Apoio aos Programas, empenhados e dedicados, aos nossos funcionários da 

Área Administrativa, das Operações, Negócios  e aos Líderes Séniores.  

 

A  ajuda que recebemos da Associação de Pais/Encarregados de Educação (PTA) e do Conselho de Directores 

assegura que estamos bem apoiados com vista a progredir a missão e as metas da Escola Internacional de 

Luanda. Reconhecemos e agradecemos aos membros do conselho  do PTA pelo seu excelente serviço 

voluntário. Esperamos continuar a ver esta forte tradição e apoio no próximo ano lectivo.  

 

O final do ano é sempre uma altura de um misto de sentimos. As pessoas ficam entusiasmadas com as férias e 

procuram uma mudança de dinâmica. Também traz tristezas para aqueles alunos, familiares e colegas da LIS 

que se vão embora. Para aqueles que irão deixar a LIS e partir para novas aventuras, desejamos-vos felicidades 

e esperamos que mantenham o contacto com a nossa escola. Se alguma vez estiverem por Luanda de novo, 

passem por cá e cumprimentem-nos.  

 

Este ano, despedimo-nos dos membros docentes, do Conselho de Directores e dos membros Executivos da 

PTA que seguem: 

 

Ensino Primário Ensino Secundário Ensino Secondário 

Sra. Arishana Riek Sr. Miro Bakuri Sra. Helen Dissa 

Sra. Cindy Pavey Sr. Chris Hines Sr. James Bennett 

Sra. Emily Lobsenz Sra. Nicole Schmidt Sr. James Altmann 

Sra. Hannah Hendrickson Sr. Chris Brodie Sra. Michelle Vogel 

Sra. Selina Shah Sra. Nicola Farmer Sra. Nicola Warwick 

Sra. Whetu Wilson Sra. Ellie Kupchik Sra. Vicki Hargreaves 

Sra. Monica Vendemiati Escola no todo: Sr. Oscar Sala 
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Conselho de Directores PTA  

Sr. Marcos Olmedo (Board Chair) Sra. Marlo Larkin (Presidente) 

Sr. Robert Pariagh (Board Treasurer) Sra. Keryth Hauch (Vice-presidente) 

Sr. Kurt Parker (Board Secretary) Sra. Ilse Parker (Comunicações) 

Sra. Marialice Burford de Castillo (Membro do Conselho) Sra. Riane Stanley (Assessora) 

 

Solicitamos a todas as famílias que irão partir que devolvam os cartões de identificação oficiais da LIS fixos 

com cordões, incluindo aqueles dados aos motoristas e aos empregados domésticos. Os passes de acesso 

das viaturas da LIS deverão ser retirados das viaturas privadas que não serão utilizadas para ter acesso às 

instalações da LIS.  

 

QUESTÕES EM MATÉRIA DE SAÚDE E SEGURANÇA: 

A nossa prioridade número um é a saúde e o bem-estar de todos os membros da comunidade da escola. Em 

apoio a esta prioridade, adicionamos novas medidas a vigorar em Agosto de 2018. Estamos confiantes que as 

novas medidas irão acrescentar maior rigor as nossas metas de salvaguarda e de protecção das crianças. No 

interesse da segurança, e para o bem-estar do vosso filho(a) ou das vossas crianças, precisamos da 

participação total de todos pais/representantes legais.  

 

Prioridade Número 1:  

A partir de Agosto de 2018, a escola irá implementar novos controlos de identificação às viaturas e aos 

passageiros antes de entrarem no recinto escolar. Todas as viaturas serão interceptadas antes de terem acesso 

a escola. O pessoal de segurança irá verificar a viatura, a fim de averiguar o actual passe de entrada da LIS e 

assegurar que todos os adultos apresentem a sua identificação individual escolar fixa a um cordão.  Só será 

permitida a entrada na escola as viaturas e aos adultos com identificação correcta. A nossa equipa de 

segurança, com todo respeito, não irá permitir a entrada as viaturas e aos adultos que não cumprirem com os 

requisitos básicos de segurança.  

 

O quê posso fazer para apoiar o seu filho(a)/ suas crianças, minimizar atrasos e evitar questões                

indesejáveis? 

● Assegurar que todos os membros da família, motoristas e empregados domésticos utilizem             

cartões de identificação oficiais fixos com cordões, ao entrarem nas instalações; 

● Visitar a escola e actualizar a sua(s) viatura(s) com passe de entrada oficial para 2018/2019.                

Este passe deverá estar exposto na janela da viatura. 

  

O escritório da Área Administrativa / Negócios permanecerá aberto quase todo o período de férias nos                

meses de Junho/Julho. Estas áreas não estarão em serviço apenas durante a semana de 18 à 22 de Junho. 

  

Prioridade Número 2:  

Estamos a consolidar os pontos de entrada e  saída da LIS. Actualmente, temos um portão único para entrar na 

escola. Não existem pontos de saída, quando as viaturas saem da escola. A actual organização cria grandes 

congestionamentos no portão da frente e uma série de riscos desnecessários. Para minimizar estes riscos e 

melhorar o fluxo de acesso das viaturas dentro da escola, queiram por favor tomar nota das seguintes 

mudanças:  

Mudanças ao Acesso das Viaturas a partir de Agosto de 2018: 

●        Todas as viaturas irão entrar na escola por um único portão; 

●        Todas as viaturas irão sair  por único portão:  

Queira por favor ler atentamente o nosso pacote informativo sobre ‘Regresso à Escola’ para mais               

pormenores acerca das novas mudanças. 
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LIS: MOVING AT THE SPEED OF LIFE (MOVIMENTAR AO  RITMO DA VIDA) 

 

O Manual dos Alunos e Pais/Encarregados de Educação para 2018/2019 (primário e secundário): 

Os nossos manuais do Aluno e Pais/Encarregados de Educação para o Ensino Primário e Secundário estão a ser 

revistos e actualizados. Estas são leituras essenciais, uma vez que contêm o ABC da vida na Escola 

Internacional de Luanda. Estarão disponíveis no website da escola em Agosto de 2018 (www.lisluanda.com)  

  

Calendário escolar para 2018/2019: 

O Calendário Académico para 2018/2019 será publicado no website da escola para vosso acesso e referência. 

À medida que forem planeando as vossas férias de Junho/Julho, tenham atenção que as aulas irá retomar na 

segunda-feira, dia 13 de Agosto, para todos alunos. Incentivamos todas as famílias a regressarem a Luanda a 

tempo para o primeiro dia de aulas. A nossa equipa está desejosa por vos dar de novo as boas vindas e garantir 

que cada criança inicie o ano de forma positiva. 

 

Leilão de Arte Fechada 

Na segunda-feira, dia 7 de Maio, a LIS realizou o 

Leilão de Arte Fechada, pelo segundo ano 

consecutivo. O leilão proporcionou uma grande 

plataforma para os alunos do 4º, 5º, 6º e 7º ano 

para mostrarem os seus talentos artísticos por 

meio de obras de arte colaborativas, bem como 

para mostrarem trabalhos de arte que concluíram 

este ano nas aulas de artes visuais. Este evento 

proporciona uma base verdadeira para a escola angariar fundos para causas designadas, utilizando um leilão 

fechado. Os fundos angariados do leilão fechado, em 2017, foram doados à equipa Trek for Meds, que escalou 

de forma corajosa o Kilimanjaro. Todo o dinheiro angariado foi utilizado para comprar suprimentos médicos 

para apoiar aos pacientes com paludismo.  Este ano, depois de muita pesquisa e debate, os alunos decidiram 

doar os suprimentos deste ano a Campanha de Angariação de Fundos da Escola Kambamba e ao Santuário de 

Reabilitação de Chimpanzés em Tchimpounga, no Congo. 

 

Três membros do Conselho de Alunos do Ensino Primário (da esquerda para a direita, António, Jada e Sophia) 

apresentaram informação sobre o Projecto de Reabilitação dos Chimpanzés.  Os alunos escolheram este 

projecto após tomarem conhecimento que existe um número de chimpanzés em cativeiro, em Angola, que 

necessitam de ser resgatados. Porém, para que estes sejam resgatados da actual vida abusiva, o projecto 

requer dinheiro para a acomodação inicial segura dos chimpanzés, após o resgate e novos fundos para 

desalfandegamento e transporte para os santuários de reabilitação em países vizinhos.  

 

A Angariação de Fundos para a Escola Kambamba está a ser liderada 

pelos anos do 12º Ano, as alunas Anna Lynn e Yasmin, como 

compromisso do CAS. A Escola de Kambamba, situada no seio da 

comunidade de Kambamba, foi financiada pela comunidade expatriada. 

Das 600 crianças da comunidade, cerca de 100 alunos frequentam a 

escola.  Esta última tem como objectivo proporcionar às crianças da 

comunidade de Kambamba, entre outras disciplinas, aulas de leitura, 

matemática e ciências. O actual terreno já não existe, assim sendo a 

escola necessita deve ser transferida. As alunas Anna Lynn e Yasmin 

reconhecem que todas as crianças têm o direito à educação. O objectivo 

destas alunas é angariar dinheiro para ajudar a comunidade a garantir 

terreno, construir uma nova escola e assegurar que a comunidade das 

crianças de Kambamba tenham um lugar para aprender.  
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Agradecemos aos pais/encarregados de educação e aos educadores que participaram no leilão fechado. 

Esperamos que nossa comunidade da LIS se sinta inspirada para aprender mais sobre as iniciativas e participar 

activamente.  

 

Exposição: “ELC making it happen” - o ELC a fazer com que esta exposição acontecesse 

O ELC organizou ainda outra exposição para os pais e funcionários com muito sucesso designada ‘Making 

Learning Visible Exhibition’ – Tornando Aprendizagem Visível. O propósito do evento foi expor sobre o 

processo de aprendizagem e de pesquisa que os alunos do ELC seguem para obter o significado do mundo. As 

amostras dos trabalhos dos alunos foram apresentadas e os pais/encarregados de educação tiveram a 

oportunidade de estarem envolvidos, utilizando as ferramentas de vídeo e de áudio.  

 

 

 

Experiência de trabalho dos alunos do 11º Ano: 

Em cada ano, é expectável que os alunos do 11º concretizem a oportunidade em termos de experiência de 

trabalho. A experiência permitiu aos alunos estarem expostos de forma real no trabalho, numa abrangência de 

sectores, como ex.:  na edificação e construção, nos cuidados de saúde humanos e com animais, na 

comunicação e no ensino em massa.  Agradecemos as muitas das organizações que apoiaram esta causa,  

proporcionado aos alunos uma experiência de 3 dias trabalho. 

 Turma de 2018: 

No dia 25 Maio, homenageamos dezasseis alunos na cerimônia de formatura de 2018.  Esta é sempre uma 

ocasião especial e de orgulho para a comunidade da escola. O futuro é promissor! 
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Celebrar o Dia de África na LIS: uma foto vale 1000 palavras.  

 

 

 

DATAS CHAVE E PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

Quarta-feira 6 de Junho Conclusão da reunião de PYP do 6º Ano 

Quinta-feira 7 de Junho Encerramento da escola para todos os alunos às 11 horas 

Sexta-feira 8 de Junho Encerramento da escola para os funcionários às 11 horas 

  11 - 15 Junho Serviços administrativos/Negócios /Operacionais mantêm-se 

abertos 

Magic Foot Summer Sports Camp 

  18 - 22 Junho Encerramento oficial da escola 

Segunda-feira 25 Junho Retomada dos serviços administrativos/Negócios /Operacionais 

Segunda-feira 13 de Agosto Primeiro dia de aulas para todos alunos 

  

Para terminar, em nome da equipa da LIS, desejo a todas as famílias umas férias em paz e descanso. Eu e a 

equipa da LIS esperamos dar-vos, pessoalmente, de novo as boas vindas em Agosto de 2018. Queiram por 

contactar-me pelo e-mail lisdirector@lisluanda.com, caso tenham quaisquer perguntas ou preocupações.  

 

Os meus melhores cumprimentos, 

 

Dylan Hughes 

Director 

 

 


