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Novembro/ Dezembro de 2017
Bem vindos à edição de Novembro/Dezembro das Notícias da LISA. Continuamos a andar a alta velocidade
aqui na LISA; quando olho para trás e revejo os quatro meses que passaram, vejo muitas razões para estar
orgulhoso da escola e da nossa comunidade. Os diversos eventos que destacamos nesta newsletter refletem os
nossos contínuos esforços para pôr em prática a declaração de missão e valores da escola.
Há três anos atrás, decidimos celebrar o Dia da Independência Nacional de Angola e realizar uma assembleia
comemorativa da efeméride aqui na LISA. A primeira assembleia que fizemos, em Novembro de 2015,
começou de forma tímida e humilde. Que grande diferença vemos hoje!

A assembleia que realizámos este ano serviu de testemunho ao nosso compromisso de honrar a missão da
escola e ter uma ação ainda mais determinante aqui em Angola. Esta mensagem foi transmitida e reforçada
pelo nosso convidado especial, o Sr. Toty Samed, que falou sobre ‘as pontes que construímos’ entre a escola e
a comunidade. O Sr. Toty ficou muito impressionado com a escola e a nossa filosofia de promoção de
atividades, incluindo a liderança dos alunos – algo que é verdadeiramente definidor da nossa identidade.
Obrigado a todos os pais que vieram assistir à assembleia e demonstraram assim o seu apoio à comunidade da
LISA.
SAÚDE E SEGURANÇA:
Continuamos a registar avanços,
implementando
melhorias
nas
práticas e protocolos dos programas
de Educação Física e Natação. Dentro
em breve, teremos um Nadador
Salva-Vidas a tempo integral para
garantir uma supervisão ativa de
todos os alunos e funcionários que
utilizam a piscina. Ainda sobre este
assunto, o nosso Coordenador de
Natação, Sr. João, obteve agora a
certificação oficial de treinador atribuída pela Associação de Salva-Vidas da África do Sul. É um feito excelente,
que se traduzirá sem dúvida numa maior sustentabilidade do nosso programa aquático. Além disso, os nossos
professores de EF e Natação acabam de receber formação adicional em segurança e prevenção de riscos. O
entusiasmo, a vontade de aprender e partilhar os conhecimentos da equipa são excelentes.
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Protecção infantil:
Marcamos progressos também na
área de Proteção Infantil, definindo
procedimentos, código de conduta
e treino prático de aplicação da
nossa
política.
Recentemente
realizámos reuniões separadas com
os pais e com Prestadores de
serviços da LIS para comunicar o
nosso plano estratégico de
sensibilização para a nossa política,
as ações que realizámos até à data e os próximos passos a dar para fortalecer a nossa posição enquanto
comunidade. Os pais que participaram na sessão deram-nos um excelente feedback e alargaram o âmbito da
discussão, trazendo novos pontos de vista. Esperamos mobilizar um público ainda maior nos próximas
encontros!
Abuso de Substâncias:
Na quarta-feira, 15 de Novembro, a escola publicou um boletim informativo para todos os Pais da Escola
Secundária sobre possíveis problemas de abuso de substâncias na LISA. Embora não tenhamos evidências
sólidas para fundamentar os relatórios recebidos dos membros da nossa comunidade, a escola está tomar
medidas necessários para garantir que alunos, pais e funcionários estejam atentos às expectativas e políticas
da escola. O uso / ou venda de drogas no campus não será tolerado. Meus sinceros agradecimentos aos aos
encarregados de educação da primário e do secundário que participaram da sessão de informação que teve
lugar na escola, terça-feira, 21 de Novembro. O objetivo principal da reunião foi aumentar a
consciencialização e buscar uma parceria colaborativa entre o lar e a escola. Caso tenha dúvidas ou
preocupações adicionais, não hesite em contactar a seção respetiva dos Principais ou a mim.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
No passado dia 3 de Novembro, o pessoal da LISA participou numa série de oficinas de formação profissional
com vista a orientar os nossos esforços na consolidação das melhores práticas e aprofundar os conhecimentos.
O crescimento profissional e desenvolvimento de capacidades a nível individual, de equipa, departamento ou
num todo coletivo é um processo que se baseia em objetivos comuns. Eu tive a oportunidade de circular entre
as oficinas da Primária, Secundário e Negócios/ Operações e Administração, e fiquei impressionado com a
qualidade, empenho e participação demonstrada por todos os funcionários.

Planeamento Estratégico:
No Sábado, 25 de Novembro, demos mais um passo no sentido de consolidar o nosso plano estratégico.
Membros do Conselho da Administração LISA, da Equipa de Liderança Sénior, Equipa de Liderança de toda a
Escola e Grupo de Trabalho de Planificação Estratégica completaram um retiro de meio dia. A finalidade era
desenvolver 3-5 metas de apoio a cada uma das declarações e objetivos estratégicos. A equipa utilizou como
referência os dados recolhidos nos cafés da comunidade e durante o dia de formação profissional de Setembro
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de 2017 para moldar os objetivos. Fico na expectativa de partilhar convosco os objetivos assim que sejam
aprovados pelo Conselho.
O que acontece no mundo das Atividades Extra - Curriculares?
A LISA organizou com muito sucesso mais um torneio de futebol no passado Sábado, 4 de Novembro. Não
faltou espírito de equipa, competição saudável e apoio das bancadas, onde muitos espectadores da nossa
comunidade assistiram ao evento. Este ano, ficámos muito satisfeitos por dar as boas vindas a quatro novas
equipas. Foi um dia cheio de vibrações positivas! Os nossos principais organizadores, alunos/ funcionários
árbitros e funcionários voluntários são em grande parte responsáveis pelo êxito desta iniciativa.

Vitrine de Artes de ASA: Falar em talento, se por acaso não teve oportunidade de assistir à Vitrine de Artes
de ASA que realizámos na Quarta-feira, 1 de Novembro, tente pelo menos não perder a próxima! A nossa sala
de teatro estava a abarrotar com pais, alunos e funcionários ansiosos por ver e apreciar os talentos individuais
e coletivos dos alunos em palco. Parabéns a todos eles e também aos professores que coordenaram e
orientaram as várias atividades de Arte em tempos livres.
O Circo: Na Sexta-feira e Sábado,17 e 18 de Novembro, a
nossa talentosa equipa e elenco de alunos e professores
levaram ao palco ‘O Circo’, numa sala com lotação esgotada
de pais, funcionários e crianças. Eu assisti ao espetáculo de
Sexta-feira e fiquei maravilhado com a capacidade dos
alunos de envolver e entreter o público. Os fortes aplausos
e emoção demonstrados pelos pais culminaram o esforço e
trabalho duro que foi investido na produção deste evento.
Ficámos satisfeitos também pelos contributos recebidos em
donativo que vão ser entregues à instituição de
solidariedade escolhida. Muito obrigado a todos pelo vosso
apoio e participação!
AGRADECIMENTO AOS PROFESSORES:
Na Terça-feira, 14 de Novembro, a nossa formidável equipa da PTA organizou mais uma vez o seu Almoço de
Agradecimento aos Professores. Este evento semi-anual já se tornou uma grande tradição, que serve para
reconhecer e dizer “obrigado” a todos os professores que todos os dias dão o seu melhor em prol da escola e
dos nossos alunos. Os professores foram então presenteados com um espantoso almoço “De Volta ao
Mundo”, uma experiência gastronómica de 5 estrelas. Parabéns aos organizadores da PTA, em especial à Ms.
Julie Bowling, por este repasto tão criativo e delicioso. A variedade de comidas, o atendimento e serviço com
um sorriso nos lábios deixaram todos os professores com a sensação de serem realmente agradecidos!
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Qualidade
dos
serviços
alimentares:
O serviço de catering da
escola está a ser reavaliado
com vista a melhorar a
qualidade do serviço e da
comida. As últimas medidas
foram bem recebidas tanto
pelos alunos como pelos
funcionários. Para garantir a continuidade deste processo, a escola vai criar uma comissão de qualidade de
serviços alimentares que inclui alunos, funcionários e representantes da PTA. Esta comissão tem por função
estabelecer um fórum para debater iniciativas e oferecer feedback construtivo.
DATAS IMPORTANTES E EVENTOS PARA MARCAR NA AGENDA:
Quinta-feira

30 de Novembro

Café da Manhã: A Importância da Língua Materna

Quinta-feira

7 de Dezembro

Café da Manhã: Demonstração com iPad do ensino no MYP
Soirée de Teatro dos Anos 10-13

Sexta-feira

8 de Dezembro

Festa dos Funcionários da LIS

Terça-feira

12 de Dezembro

Soirée Musical dos Anos 10-12

Sexta-feira

15 de Dezembro

Último dia de aulas antes das férias – Alunos e funcionários terminam às
11:30

18 Dez. 2017 - 5
Janeiro 2018

Férias de Dezembro

21 Dez. 2017 - 3
Janeiro 2018

Serviços de Operações e Negócios da escola encerrados

8 de Janeiro 2018

As aulas recomeçam na LISA

Segunda-feira

As férias de Dezembro estão quase a chegar. Na Sexta-feira, 15 de Dezembro, os alunos terminam as aulas às
11:30 e podem ir mais cedo para casa. Por favor tenham em conta essa hora para vir buscar os vossos filhos à
escola, ou informem os motoristas sobre horário excepcional. Com muita pena nossa, sabemos que em
Dezembro há famílias que deixam Luanda e têm de se despedir da escola. Se a sua família estiver de saída de
Angola, queremos aproveitar esta ocasião para agradecer todo o apoio que nos prestaram e desejar as
maiores felicidades para a próxima aventura.
Obrigado pelo vosso interesse e atenção aos assuntos da escola. Por favor visitem o nosso website e os blogs
das turmas para mais informações.
Com os melhores cumprimentos,
Dylan Hughes,
Director

