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Nós funcionamos de forma a que simples actos de gentileza, tais como dar o que podemos a instituições de
caridade ou demonstrar gratidão, têm um efeito positivo a longo prazo no nosso humor. A chave para uma vida
feliz, ao que parece, é levar uma vida assente no bem: uma vida recheada de relações duradouras, com trabalho
que nos desafia, e ligações à comunidade. Paul Bloom

Caros Pais/ Encarregados de Educação da LIS,
Na qualidade de Director da Escola, muitas vezes dou comigo a pensar que bom seria poder ser aluno da Escola
Internacional de Luanda, pois há tantas oportunidades e boas experiências que reconheço e aprecio. Nesta edição
das Notícias da LIS, passo em revista o mês de Setembro, destacando alguns pontos que reflectem claramente a
declaração de missão e os valores da nossa escola.
Acreditamos que é essencial demonstrar
a nossa determinação em promover
melhorias contínuas para todos os
membros da comunidade da LIS e que
aprendemos melhor quando relações
positivas e pautadas pelo respeito se
desenvolvem num ambiente de inclusão.
Para sublinhar estes valores, a escola
recebeu recentemente o Mr. Matt Glover,
autor e especialista em matéria de
educação e escrita infantil. Durante a sua
visita, o Mr. Glover trabalhou com os
alunos, professores, pais e líderes da LIS,
para nos ajudar a entender melhor e
saber como respeitar as principais fases
de crescimento, o potencial e a
complexidade que os jovens escritores
são capazes de produzir. Quero agradecer
a cada um dos mais de 70 pais que se
juntaram a nós para tomar um café e
discutir estes assuntos.
Enquanto educador, acredito que há um
escritor em cada um de nós. A lição que aprendi com o Matt Glover é o dever de honrar a aproximação e o
crescimento dos jovens que começam a escrever. Assim, enquanto pais e educadores, devemos dedicar-nos a
ajudar os nossos filhos a encontrar a sua identidade como escritores e a desenvolver a sua voz. Mas o que significa
exactamente honrar a aproximação, e como podemos reconhecer esse processo?
Basicamente, penso que honrar a aproximação dos nossos jovens escritores tem tudo a ver com a forma ‘como’ e
‘onde’ dirigimos a nossa atenção enquanto adultos para fomentar o interesse, a paixão, o crescimento e a
autenticidade da criança no seu exercício da escrita. O Matt Glover diz-nos que não devemos deixar que questões
de ortografia ou convenções de redacção sejam determinantes, já que a apresentação das normas e a correcção
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pode conduzir a situações indesejadas. Ao corrigir a escrita essencialmente estamos a afirmar que a criança não
sabe e deixamos de reconhecer a sua proximidade enquanto escritora em formação – isso não ajuda nada a
fomentar o seu desenvolvimento. Aliás, é uma medida contra-produtiva, que pode inibir a criança e fazê-la perder
todo interesse pela escrita. Em vez disso, deveríamos concentrar as nossas energias num ensino voltado para a
escrita modelar, agrupando os elementos que a criança conhece e tornando-os disponíveis para composição...
pouco a pouco, juntando um mais um mais um…
SAÚDE E SEGURANÇA
Comité de Saúde e Segurança:
Na Escola Internacional de Luanda, consideramos a saúde e segurança de toda a comunidade escolar a nossa
principal prioridade. Nesse sentido, formámos um Comité de Saúde e Segurança que tem como objectivo
fundamental trabalhar em conjunto para identificar, minimizar e resolver problemas de saúde e segurança. O
grupo é responsável por discutir todas e quaisquer alterações que possam afectar de alguma forma a saúde e
segurança da comunidade. A LIS pretende incluir um representante dos pais neste Comité, para garantir que a voz
deste grupo é contabilizada e que todas as perspectivas são apresentadas. Por favor entrem em contacto com a
Presidente da PTA (pta@lisluanda.com) se desejarem ser considerados para esta posição.
Novos Smartcards de identificação da LIS:
Já em Agosto de 2018, a LIS anunciou que iria implementar um novo sistema de identificação com smartcards, que
nos ajuda a confirmar a identidade de cada pessoa antes de entrar nas instalações da escola. Muitas famílias já
efectuaram os requisitos de segurança, fornecendo os seus dados e fotografias dos encarregados de educação,
motoristas e babás – neste momento, já emitimos cerca de 595 smartcards. Se ainda não o fez, por favor passe
pela Recepção da Administração para levantar o seu smartcard. As famílias com cartões de identificação antigos
deverão trocá-los pelo novo modelo de smartcard.
A partir de Segunda-feira, 8 de Outubro, a entrada no campus da LIS será restrita aos detentores de smartcards.
Para evitar incómodos ou atrasos, por favor complete os requisitos em matéria de dados e/ou levante o seu
novo smartcard.
Formulário de Custódia Temporária:
Sempre que um dos pais (em famílias monoparentais), ambosos pais ou ambos os encarregados de educação
viajem para fora de Luanda enquanto os filhos se encontram na LIS, é necessário nomear um tutor temporário
para a totalidade do período de ausência, preenchendo um Formulário de Tutela Temporária e entregando-o no
gabinete do Director da respectiva secção.
O tutor temporário tem obrigatoriamente de residir em Luanda (não pode ser um familiar do aluno a viver noutro
país), e deverá assumir total responsabilidade, incluindo responsabilidade médica, pelo aluno. Empregados ao
serviço da família tais como motoristas, babás ou governantas não são tutores aceitáveis.
O Formulário de Tutela Temporária está disponível em Inglês e em Português, e pode ser acedido através do
website da LIS (www.lisluanda.com) ou requerido, em versão impressa, nas Secretarias da Primária ou do
Secundário da LIS.
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O formulário deverá conter: toda a informação completa e escrita de forma legível; as assinaturas de ambos os
pais e tutor temporário, e uma cópia do passaporte, caso o tutor nomeado não seja já encarregado de educação
da LIS.
Dia Internacional – Sábado, 6 de Outubro de 2018
Convidamos todos os membros da comunidade da LIS
a juntar-se a nós no próximo Sábado, 6 de Outubro
para celebrar mais um Dia Internacional. A loja da PTA
tem à venda as t-shirts oficiais feitas especialmente
para marcar este evento.
Esperamos uma forte afluência das famílias e amigos
da LIS neste dia. Por motivos de segurança, todos os
visitantes que entram no campus (ex., amigos e
familiares que não possuem cordões de identificação da LIS) terão de
apresentar um documento de identificação à entrada. A nossa equipa de segurança fará uma cópia electrónica que
serve de registo de presença. Pedimos a todas as nossas estimadas famílias da LIS que acolham os visitantes com
carinho e os ajudem a orientar-se dentro do campus, indicando, por exemplo, onde se encontram os sanitários
para crianças e para adultos.
Uma nota referente ao lixo; em anos anteriores, constatámos que se produzia muito lixo de plástico descartável no
final de cada evento. A escola está empenhada em diminuir essa pegada, em linha com o nosso objectivo de
demonstrar respeito por nós próprios e pelos outros, pelo ambiente e pelos contextos culturais que guiam os
nossos pensamentos, acções e relações. Por isso fazemos um apelo a todos os países representados com uma
banca neste Dia Internacional a que considerem formas práticas de usar menos plástico.

CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE:
A Jogatona é um evento conduzido pelos alunos para fins de
solidariedade social que se realiza uma vez por ano. Como no passado, a
finalidade deste evento foi angariar fundos para apoiar a Casa das
Criancas
(CDC),
melhorando as condições de vida dos seus
residentes, e ajudar a criar mais recursos. Este ano,
a equipa da Jogatona também incluiu donativos de
calçado para a associação FOLSCO. Parabéns a
todos os participantes nesta iniciativa! A Jogatona
já se tornou um evento que abrange toda a
comunidade, graças ao apoio de professores, pais e
alunos.
Dia Desportivo dos Anos 4-6: Parabéns à nossa
fantástica equipa de Educação Física e Natação,
assim como aos professores, assistentes e líderes
da LIS que organizaram e coordenaram mais uma
manhã desportiva de sucesso destinada aos alunos
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dos Anos 4 a 6. O campo estava repleto como um mar de crianças vestidas de verde, vermelho, amarelo e azul –
sentia-se no ar o espírito de competição e camaradagem. Os alunos participaram numa série de modalidades,
incluindo corrida, salto e lançamento, demonstrando aquilo que aprenderam durante as aulas de Educação Física.
Obrigado também aos pais que se deslocaram ao local e encheram as bancadas para apoiar e festejar os esforços
dos alunos.
Dia Internacional da Paz
Todos os anos, o dia 21 de Setembro é celebrado em todo o mundo como o Dia Internacional da Paz. É um dia
dedicado à paz mundial, e, mais especificamente, apela ao fim da guerra e da violência. Aqui na LIS, temos famílias
oriundas de mais de 60 nações diferentes. Perante tanta diversidade, é importante reconhecer que o que nos une
são os valores universais da paz, respeito, e de construção da comunidade. E que podemos fazer todos os dias para
construir a paz? Talvez seguir o conselho da Madre Teresa: “A Paz começa com um sorriso”.

Mais uma vez, em nome de toda a equipa, obrigado por fazer da LIS a sua escola de eleição. Para mais informações
sobre a escola e os nossos programas, por favor visite o nosso website, em www.lisluanda.com.

Atenciosamente,

Dylan Hughes
Director
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