A diverse community of learners, committed to fostering compassionate, confident and socially responsible individuals who thrive in the world.
Uma comunidade diversa dedicada à aprendizagem, empenhada em criar indivíduos solidários, confiantes e socialmente responsáveis, que prosperam no mundo.

Regresso dos Alunos e dos Familiares da LIS

Caros Pais/Representante(s) Legal(is)
Mal podemos esperar para dar-vos novamente as boas vindas a um outro ano na LIS. Como sempre, tentamos
viver ao ritmo da vida e como uma comunidade diversificada de alunos, empenhada a promover indivíduos
solidários, convictos e socialmente responsáveis, que prosperam no mundo.
O primeiro dia de aulas para todos alunos é segunda-feira, dia 13 de Agosto de 2018. Incentivamos todos
familiares a regressar a Luanda a tempo para o primeiro dia de aulas. A nossa equipa está desejosa por dar-vos
novamente as boas vindas e assegurar que cada filho(a) tenha um início do ano positivo.
Antes do primeiro de aulas, existem algumas estratégias que podem traçar desde o início para ajudar a sua família
a ter uma transição fácil ao novo ano. Embora o seu(sua) filho(a)/crianças irão familiarizar-se com muitas coisas
sobre a escola, existem novos elementos e exclusivos à cada ano escolar, novo(s) professor(es), novos amigos,
novas rotinas e novos acontecimentos a nível escolar. Queiram por favor dispensar algum tempo, juntamente com
vosso filho(a)/crianças, verificando os recursos abaixo mencionados. Entende-se por adaptabilidade como sendo
uma grande diferença entre adaptar de modo a enfrentar situações e adaptar ao progresso através da mudança.
WEBSITE DA ESCOLA: www.lisluanda.com
Estamos a criar o website da escola como sítio central para se obter informações acerca da vida na LIS. Neste
encontrará muitos pormenores úteis, que se foram abaixo pormenorizados por nós para sua comodidade.
Manual dos Alunos/Pais-Encarregados de Educação
O nosso manual está a ser revisto e actualizado. Este contêm o ABC da vida na Escola Internacional de Luanda. Em
preparação para o ano lectivo de 2018/2019, queiram por favor obter uma cópia de referência no website da
escola - www.lisluanda.com (disponível em Agosto de 2018).
Datas Chave do Calendário Académico para 2018/2019
O Calendário Académico foi publicado no website da escola para vosso acesso. Queiram por favor fazer o
download e guardar uma cópia pessoal para posterior consulta.
Regresso às Reuniões Noturnas de Pais-Encarregados:
Para ajudá-los na sua transição, o nosso calendário inclui uma série de reuniões noturnas de pais-encarregados e
planos de indução. Queiram por favor verificar a secção dos Blogs da Primário e da Secundário para pormenores.
ELC
Reuniões de ligação da primária
Secundário
1º-3º Ano
4º-6º Ano
11º Ano

Quarta-feira, 8 de Agosto - 18:30
Sexta-feira, 17 de Agosto – todo o dia (sem presença dos alunos)
Quinta-feira, 23 de Agosto, 18:30 (pais-encarregados de educação do 7º Ano),
19:00 (8º -13º Anos)
Terça-feira, 28 de Agosto, 18:30-19:30
Quinta-feira, 30 de Agosto, 18:30-19:30
Quarta-feira, 5 de Setembro, 18:30
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QUESTÕES EM MATÉRIA DE SAÚDE E SEGURANÇA: Plano de entrada e saída da escola
Estamos a consolidar os pontos de entrada e saída na LIS. 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 ler o mapa e as instruções abaixo. A escola irá lançar este plano em
Agosto de 2018 e procura o vosso apoio.

1.
2.
3.

Todas as viaturas deverão chegar a escola pela Rua Centro Convenções S8.
Queiram por favor deixar de entrar na escola pela Av. Talatona. Os seguranças da escola irão, com o
devido o respeito, recusar o acesso e redirecionar-vos.
Tosas as viaturas e motoristas irão sair da escola em direcção à Av. Talatona.
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1.

2.
3.
4.

A partir de Agosto de 2018, a escola irá implementar novos controlos às viaturas e aos passageiros antes
de entrarem no recinto escolar. Todas as viaturas serão interceptadas antes de terem acesso à escola. O
pessoal de segurança irá verificar as viaturas, 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 das viaturas e dos adultos com identificação. A nossa equipa de segurança
não irá, com o devido respeito, permitir a entrada das viaturas e dos adultos que não cumprirem com os
estes requisitos básicos de segurança. Se o acesso da viatura no estabelecimento de ensino não for
concedido, o aluno(s) necessitará(ão) de sair(em) da viatura e entrar como peão(ões). Os alunos podem
ser escoltados pelos seguranças e/ou adultos, com identificação adequada, conforme necessário.
As viaturas do ELC deverão virar à direita após entrarem na escola e dirigirem-se para o local de tomada e
largada de passageiros da ELC.
As viaturas da Primário e da Secundário deverão virar à esquerda após entrada na escola e seguirem para
o local de tomada e largada de passageiros da Primária / Secundária.
Todas as viaturas que saírem da escola serão redirecionadas para a Polícia de Talatona, a fim de virarem
em direcção da Av. Talatona

O que podem fazer para apoiar o vosso filho(a)/ vossas 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 no estabelecimento de ensino;
●
Visitar a escola e actualizar a(s) vossa(s) (s) viatura(s) com passe de entrada oficial para 2018/2019.
Este passe deverá estar exposto na janela da viatura.
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Cartões de identificação com cordões fixos e passes para as viaturas:
Todos os pais/representantes legais, motoristas e empregados domésticos, devem usar os cartões de
identificação oficiais com cordões quando entrarem no estabelecimento de ensino. Caso necessitem de tratar
de arranjar um cartão de identificação, queiram por favor dirigirem-se ao Escritório da Administração e falarem
com os nossos funcionários na recepção. Para os passes das viaturas, queiram dirigirem-se aos nossos
funcionários do escritório de matrículas. Os escritórios dos departamentos empresariais/administrativos
permanecerão abertos quase todo o período de férias nos meses de Junho/Julho para dar assistência a este fim.
Estes não estarão abertos durante a semana de 18 à 22 de Junho.
Por favor certifiquem-se também que estão a exibir o passe da LIS. Poderão obter os passes através do
Departamento de Matrículas.

Horário de funcionamento da escola:
A semana de aulas decorre de segunda a sexta. Os alunos deverão chegar a escola antes das 7H15, uma vez que

não há supervisão antes dessa hora. O sino da escola toca as 7H50. Para os alunos da primária, este é o sinal para
dirigirem-se para aulas, que começam as 7H55.
As aulas terminam as 15H00, embora as actividades extraescolares (quando em sessão) durem até as 16H00.
Deverão apanhar os alunos imediatamente no final do dia de aulas. Os motoristas devem cumprir com os
procedimentos de tomada e largada, obedecer os regulamentos de trânsito e seguir quaisquer instruções dos
funcionários. O limite de velocidade no estabelecimento escolar é de 5km.
Horário de funcionamento da escola

Horário de funcionamento da loja PTA

Pré-primária 3º e 4º Ano: 7H50-12H40

Segunda, quarta e sexta, 7H45 à 8H15 e das 14H45 às 15H15

1º a 13º Ano: 7H50 às 15H00
Horário de funcionamento da tesouraria: abre diariamente das 8H00 às 10H00, das 12H00 às 13H00 e das 14H30
às 15H30
Entrega dos almoços
Os alunos que recebem almoço diariamente, estes almoços devem ser depositados no portão da frente. De
seguida, os seguranças irão levá-los para a prateleira destinada para o efeito para que possam ser recolhidos.
Recomenda-se que estes sejam entregues meia hora antes do almoço de cada sessão.
Agradeço o vosso apoio contínuo. Entendemos que algumas das mudanças descritas nesta carta necessitam de
algum aperfeiçoamento e análise. À medida que formos transitando e sabendo sobre as novas mudanças, as
vossas opiniões e sugestões são bem-vindas. Caso tenham quaisquer perguntas, queiram por favor contactar-me
pelo e-mail: dhughes@lisluanda.com.
Atenciosamente,
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Dylan Hughes
O Director
Escola Internacional de Luanda

