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.

Janeiro de 2018
Aprende a apreciar cada minuto da vida. Sê feliz agora. Não esperes que uma coisa exterior a ti te venha a
fazer feliz no futuro. Pensa no quão precioso é o tempo que tens à tua disposição, seja no trabalho ou com a
tua família. Cada minuto deve ser desfrutado e saboreado.
-Earl Nightingale
Bem vindos à edição de Janeiro das Notícias da LIS. Em nome da Escola Internacional de Luanda, quero desejar
a todas as famílias um feliz ano novo. Espero que as férias de Dezembro vos tenham permitido passar algum
tempo de qualidade com a família e entes queridos, e que tenham aproveitado para relaxar e pôr a conversa
em dia com os que vos são mais próximos. Como sabem, arranjar tempo para a família nos tempos que correm
pode ser uma tarefa difícil, mas não deixa de ser extremamente importante promover uma relação saudável
entre pais e filhos. Já sabem como dedicar tempo de qualidade à família em 2018?
O mês de Dezembro é sempre marcado por emoções alegres e tristes, sobretudo na altura de dizer adeus às
famílias e amigos que deixam a escola. No entanto, continuamos a acolher novas famílias na nossa
comunidade. Quero agradecer à nossa PTA por organizar mais um Café da Manhã de Boas Vindas às novas
famílias da LIS.
SAÚDE & SEGURANÇA:
Há cerca de 18 meses, a escola implementou um sistema de identificação de segurança na escola, com cartões
e cordões de diversas cores. O feedback que recebemos da parte da comunidade no final de 2017 sugere que
é necessário continuar os esforços concertados e relembrar a nossa população periodicamente da importância
de manter a segurança como uma prioridade. Ao longo do mês de Janeiro de 2018, vamos reforçar ainda mais
os nossos procedimentos e expectativas, de forma a garantir que todos os funcionários, pais, motoristas e
pessoal doméstico que entram no campus têm consigo o cordão de identificação oficial da LIS. Por favor
certifiquem-se de que trazem o cartão convosco sempre que entram na escola. As pessoas sem cartão de
identificação serão conduzidas à secretaria para levantar um cartão temporário.
Manter-se fresco:
Por favor verifiquem se os vossos filhos estão bem preparados para o início de cada dia na escola, trazendo
consigo um chapéu, protector solar, repelente de insectos e uma garrafa de água.
NOTÍCIAS DE CREDENCIAÇÃO:
Conforme afirmamos nos nossos valores, a LIS aposta em melhorias contínuas. Prova disso é o facto de sermos
uma Escola devidamente credenciada e autorizada por organizações de prestígio, tais como o Conselho de
Escolas Internacionais (CIS, na sigla inglesa). Em Novembro de 2017, a LIS enviou o Primeiro Relatório de
Progresso e Planeamento (FRPP) ao CIS, e é com muito prazer que informo agora que o relatório foi aceite e,
consequentemente, a LIS mantém a sua posição enquanto instituição credenciada pelo CIS. Esta é uma
excelente notícia para a escola e um verdadeiro testemunho ao empenho dos nossos funcionários. O próximo
passo do processo de acreditação será a Avaliação Preparatória na segunda metade de 2019, seguido de um
exercício de Auto-Estudo conducente à recepção da próxima Equipa de Avaliação. Quero deixar aqui o meu
sincero obrigado a todos os elementos do grupo de trabalho que contribuíram para a realização do FRPP.

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.

WWW.LISLUANDA.COM
O website oficial da escola esteve encerrado desde Outubro de 2017 devido a um ataque de pirataria que
atingiu o nosso sistema. Montámos temporariamente outro site de acesso, enquanto revimos e reorganizámos
os conteúdos da nossa homepage, em linha com a nossa nova declaração de missão, visão e valores. É com
muito orgulho que apresentamos o novo site oficial da LIS, e esperamos que seja uma ferramenta útil e
informativa para todos. No novo site encontramos a história de como começámos, as linhas gerais da nossa
filosofia, a explicação dos nossos valores e informações variadas que são importantes para as famílias da nossa
comunidade e famílias interessadas em juntar-se a nós. Muito obrigado aos funcionários e alunos que
ajudaram a reconstruir este fabuloso recurso e parabéns a todos pelo bom trabalho!
NOVOS PROFESSORES PARA O ANO DE 2018/2019:
Todos os anos, com grande pena nossa, temos de nos despedir de professores e colegas da LIS, e concentrarnos em encontrar novos funcionários para a escola. Empregamos várias estratégias para recrutar professores,
que incluem conferências via Skype e entrevistas presenciais. Além disso, participamos nas Feiras de
Recrutamento do Search Associates, que se realizam em diversas cidades do mundo, e concorremos com
outras escolas internacionais para contratar os melhores educadores disponíveis. É com muita satisfação que
comunico que o nosso processo inicial de recrutamento está a correr bem; continuamos a atrair educadores
de excelente calibre, que estão bem informados sobre os altos e baixos que fazem da vida e trabalho em
Angola uma experiência tão especial.
DATAS IMPORTANTES E EVENTOS A NÃO PERDER:
Quarta-feira

31 de Janeiro de 2018

Café da Manhã sobre Cidadania Digital

Sábado

3 de Fevereiro

Segunda-feira

5 de Fevereiro

Torneio de Natação (por convite) Equipa de
Natação da LIS
Feriado nacional – Início da Luta Armada

Sexta-feira

9 de Fevereiro

Sábado

10 de Fevereiro

Segunda-feira

12 de Fevereiro

Terça-feira

13 de Fevereiro

Dia de formação profissional para os funcionários.
Não há aulas para os alunos.
Feriado nacional - Carnaval

Quarta-feira

14 de Fevereiro

Reunião da PTA

Quinta-feira

15 de Fevereiro

Sábado

17 de Fevereiro

Mostra das Actividades de Tempos Livres do 2º
Período
Torneio de Futebol Varsity e Varsity Júnior

22 e 23 de Fevereiro
Terça-feira

27 de Fevereiro

Fim do 2º Período das Actividades de Tempos Livres
(ASA)
Torneio de Basquetebol dos Anos 5-8

Conferências Tripartidas do Secundário
(Professores, Alunos e Pais)
Soirée de Artes dos alunos do Secundário (Ano 8)
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Obrigado por dispensarem o vosso tempo a ler esta mensagem e a descobrir mais sobre a vossa escola.
Gostaria de convidar-vos a visitar o novo website da LIS, assim como os blogs de turma para mais informações.
Finalmente, resta-me desejar.... 12 meses de felicidade, 52 semanas de diversão, 365 dias de sucesso, 8760
horas de muita saúde, 52600 minutos de boa sorte e 3153600 segundos de alegria pura.
Com os melhores cumprimentos,
Dylan Hughes
Director

