Novembro de 2017
Caras Famílias da LIS,
É com muito prazer que apresento mais uma edição das Notícias da LIS, relativa ao mês de Novembro. Aproveito
esta oportunidade para agradecer a todas as famílias que participaram nas celebrações do Dia Internacional deste
ano. Diversão, festa e gastronomia garantiram a todos os que vieram até à escola um excelente dia em família. As
pessoas estavam felizes, animadas e orgulhosas por poder exibir e partilhar a sua cultura e identidade. A
declaração da nossa missão ressalta o facto de sermos um grupo diverso de aprendentes. Eu aprendi imenso sobre
a nossa comunidade e fiquei extremamente grato pela oportunidade de interagir com as famílias e agradecer
pessoalmente o apoio que prestam à Escola Internacional de Luanda. Devemos expressar um sincero “obrigado” a
todos aqueles que prepararam e montaram as bancas dos seus países e ofereceram o seu tempo e trabalho para
este evento. Quero deixar um agradecimento especial aos membros da PTA, em especial à presidente da Comissão
do Dia Internacional, Ms. Heidi Halders, pelos seus incansáveis esforços para planear e coordenar a realização
desta festa da comunidade escolar. A PTA irá reunir para fazer o balanço do evento, e procurar formas de
continuar o sucesso deste ano. Parece que o mês de Outubro é mais propício para esta celebração, já que o tempo

em Novembro costuma ser quente demais. Para mais fotos e recordações deste dia da LIS, visite a página do
Facebook da PTA.
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PRINCIPAL SECUNDÁRIO:
Tenho o prazer de anunciar que o Sr. Grant Rogers vai se juntar à equipe do LIS em julho de 2018 como nosso novo
diretor secundário. O Sr. Rogers aproveitou a oportunidade para visitar a escola internacional de Luanda e
conhecer estudantes, funcionários e pais.
NOVA OPORTUNIDADE DE ACTIVIDADE DE TEMPOS LIVRES: BROWNIES NA LIS
A escola está determinada em alargar a oferta do programa de Actividades de Tempos Livres para garantir que os
alunos têm um maior leque de escolhas extracurriculares. Este ano temos muito gosto em acolher de novo o
movimento das Girl Guides. A primeira unidade das Brownies de Luanda já está a funcionar aqui na LIS com 17
meninas da Primária, dos Anos 2 a 5. Esta semana foi importante para 12 das 17 participantes que fizeram o seu
juramento e se tornaram Brownies oficiais. Além disso, as Brownies receberam o emblema de 'Amiga dos Animais'
após terem completado todos os requisitos nas semanas anteriores. Esperamos ver o movimento das Brownies
crescer na LIS. Se estiver interessado, por favor contacte as nossas maravilhosas coordenadoras de Brownies, Ms.
Nadia e Ms. Alicia.

HISTÓRIAS PARA DORMIR NA LIS:
Recentemente um grupo de funcionários, alunos e pais vestiram os seus pijamas e dirigiram-se à biblioteca da LIS
para uma noite de leituras. Os nossos alunos mais novos foram entretidos pelos talentosos funcionários docentes
da LIS, que deram vida a várias histórias com enorme paixão e interesse. Quero expressar um agradecimento
especial à Ms. Anton, à Ms. Bronny e aos nossos voluntários que planearam e tornaram possível este evento de
leitura.

SAÚDE E SEGURANÇA:
A primeira prioridade da LIS é a saúde e segurança de todos os membros da escola. Para reforçar este objectivo,
especificamente no que diz respeito ao nosso programa de natação, iremos dentro em breve nomear um Nadador
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Salvador para trabalhar a tempo inteiro e assim garantir uma supervisão activa de todos os alunos e funcionários
que utilizam a piscina.
MARKETING DA LIS JUNTO ÀS EMBAIXADAS E COMPANHIAS:
A escola agendou uma sessão informativa com as embaixadas e companhias de forma a promover a nossa
organização e criar uma rede de parceiros mais forte. Será uma oportunidade para apresentar resumidamente os
programas que a escola oferece, fazer uma visita guiada ao campus e fornecer mais informações acerca dos nossos
métodos e procedimentos de inscrição. O objectivo desta sessão é informar o melhor possível os representantes
das embaixadas e das empresas, oferecendo um quadro autêntico dos nossos serviços, de forma a que eles
também possam promover a escola dentro dos seus respectivos círculos.
CONSELHO DE ESCOLAS INTERNACIONAIS (CIS):
A Escola Internacional de Luanda é credenciada por duas grandes organizações: o Conselho de Escolas
Internacionais (CIS) e o International Baccalaureate (IB). Sendo uma escola acreditada pelo CIS, a LIS deve
submeter relatórios regulares que reflectem o crescimento da organização e o cumprimento dos padrões
declarados na acreditação. A LIS acaba de enviar o Primeiro Relatório de Progresso e Planeamento (FRPP). Estamos
satisfeitos com o progresso indicado no relatório e aguardamos agora ansiosamente o feedback do CIS. Como
sempre, a escola está empenhada nas actividades de auto- avaliação e aperfeiçoamento contínuo. A próxima visita
oficial dos representantes do CIS está marcada para 2019.

No Sábado, 11 de Novembro, Angola
celebra 42 anos de independência.
Para marcar esta importante data, a
LIS vai realizar uma Assembleia
extraordinária na Sexta-feira, 10 de
Novembro, das 8:15 às 9:15. Toda a
comunidade está convidada a assistir.

DATAS IMPORTANTES E PRÓXIMOS EVENTOS:
Olhando para a frente, no calendário escolar, há muitas metas e eventos que
marcam os meses de Outubro, Novembro e Dezembro – conferências de
pais, alunos e professores, reuniões da PTA, torneios de futebol e básquete,
Dia do Atletismo, Mostra de Artes em ASA, Dia de Formação Profissional
para o pessoal – para mencionar apenas alguns. É claro que uma data a não
esquecer no calendário para todo o país é o Dia da Independência. Nesse
dia, convidamos todos os alunos, pais e funcionários a envergar as cores
nacionais, demonstrando a enorme diversidade da cultura de Angola e de
África.

Quarta-feira

01 Novembro

Noite de Mostra de Artes realizadas em ASA

Quinta-feira

02 Novembro

Feriado Nacional – Dia de Todos os Santos e Fiéis Defuntos

Sexta-feira

03 Novembro

Dia de Formação Profissional – não há aulas para os alunos

Sexta-feira

10 Novembro

Assembleia do Dia da Independência de Angola

Terça-feira

14 Novembro

Almoço de Agradecimento ao Professor (org. PTA)

Sexta-feira

17 Novembro

Performance Musical da Primária - 18:30-20:00
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Quarta-feira

22 Novembro

Sessão para os Pais do Ano 11 – Transitar do MYP para o DP

Segunda-feira

27 November

Início do 2º Trimestre das Actividades de Tempos Livres

Com os melhores cumprimentos,
Dylan Hughes
Director

Our Mission: A diverse community of learners, committed to fostering compassionate, confident and socially responsible individuals
who thrive in the world.

