LIS News: October 2018
Caros Pais/ Encarregados de Educação da LIS,
Na lista dos meus eventos preferidos do calendário escolar, o Dia Internacional está
sempre entre os primeiros. Quero agradecer sinceramente a toda a comunidade da LIS
pela presença e participação nesta festa que foi o Dia Internacional de 2018. Sentiam-se
as vibrações positivas no ar, que se traduziam em acções e gestos genuínos para
reconhecer a diversidade, promover a paz e fortalecer a nossa comunidade. Como
sempre, as bancas nacionais tiveram um enorme sucesso atraindo multidões que saíam
com um 'gostinho especial' pela cultura de cada país. É de facto uma grande alegria
viver e trabalhar com uma comunidade escolar tão diversa e dinâmica! Em nome de
todos os que estiveram presentes, quero dar os parabéns à nossa PTA, ao Comité do Dia
Internacional, aos funcionários da LIS e às muitas famílias que contribuíram com o seu
tempo e trabalho para apoiar este evento e garantir o seu contínuo sucesso. Contamos convosco outra vez em
Outubro de 2019!

Para mais fotos e vídeos da LIS em acção, por favor visite a página de Facebook da PTA.
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CONSTRUIR A COMUNIDADE
Dia da Independência 2018:
No próximo Domingo, dia 11 de Novembro, Angola vai celebrar 43 anos de independência nacional. Para marcar
esta importante efeméride, a LIS vai organizar uma assembleia com toda a escola na Sexta-feira, 9 de Novembro,
às 8:15 no ginásio grande. Convidamos todos os membros da nossa comunidade a assistir. Os lugares na bancada
são limitados, por isso pedimos a todos os visitantes para chegar a horas.

Centro da PTA: Mudanças em curso
O que se passa? A PTA vai mudar-se para um novo espaço na LIS.
Porquê? Uma das principais funções da PTA é promover e apoiar as ligações e vínculos entre a escola e casa. O
novo Centro será um local específico onde as famílias se podem reunir e sentir que fazem realmente parte da
escola.
Onde? O local situa-se ao lado do parque de estacionamento para os pais e do ELC.
Quando? A inauguração está prevista para Novembro de 2018

A PTA irá oportunamente divulgar mais informações e fornecer as datas definitivas da mudança da actual loja para
o novo local. Sempre que se justifique, a PTA pode continuar a vender os seus artigos em vários pontos da escola.

SAÚDE E SEGURANÇA
Smartcards & acesso autorizado:
Com vista a garantir a segurança de todos na escola e na comunidade da LIS, agradecemos às famílias pelas
diligências tomadas e pela utilização do novo smart card. Por favor tragam sempre o cordão de identificação ao
pescoço, de forma visível. Obrigado pelo vosso contínuo apoio e pelo feedback construtivo que nos dão.
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A LIS implementou um sistema de acesso controlado na entrada das instalações da escola. Antes de permitir que
qualquer adulto entre no campus, os guardas passam o smart card apresentado pelo leitor electrónico. O sistema
de segurança permite confirmar no local os dados contidos em cada smart card individual, e dessa forma autorizar
ou restringir o acesso ao campus de forma precisa e imediata.
Simulacro de Emergência - Lockout:
No âmbito do programa de segurança e dos protocolos da escola, realizamos anualmente treinos de acção em caso
de emergência e lockout. O objectivo destes exercícios é garantir que todas as pessoas na escola sabem quais são
as expectativas e procedimentos de emergência, e que estão preparadas caso se verifique uma emergência real. O
primeiro simulacro do ano 2018/2019 foi no dia 27 de Setembro às 9:30.
Datas e eventos a marcar na agenda:
Quinta-feira

1 de Novembro

Final do 1º período de ASA

Sexta-feira

2 de Novembro

Dia dos Finados – Feriado nacional

Terça-feira

6 de Novembro

Almoço de Agradecimento ao Professor (iniciativa PTA)

Sexta-feira

9 de Novembro

Assembleia do Dia da Independência de Angola
Performance / Mostra do 1º período de ASA

Segunda-feira

12 Novembro

Dia da Independência – Feriado nacional

Quarta-feira

21 Novembro

Inscrições para o 2º período de ASA

Segunda-feira

26 Novembro

Início do 2º período de ASA

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 (www.lisluanda.com).
Atenciosamente,
Dylan Hughes
Director
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