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.

Edição Março/Abril de 2018:

DIA DA TERRA 2018:
Mais uma vez, a LIS vai assumir o papel de promotora do Dia Mundial da Terra. Vamos realizar uma
Assembleia com todos os anos da escola às 8:15 de Sexta-feira, 20 de Abril, no Ginásio. O tema
escolhido para este ano é 'Acabar com o Plástico'.
Convidamos todas as famílias da LIS a assistir e aprender como podemos tomar medidas práticas e
eficazes para diminuir a poluição. Um dos valores centrais que abraçamos na nossa comunidade
escolar é o respeito pelo ambiente. Embora a escola já tenha implementado acções para nos
tornarmos mais “verdes”, precisamos de fazer ainda mais, alargando essas acções a toda a
comunidade. Já reparei que muitas famílias continuam adeptas dos pacotes de sumo com palhinha.
É uma coisa pequena, bem sei, mas quando se começa a contar às centenas, o seu efeito é
significativo. Infelizmente, os números continuam a aumentar e enquanto comunidade temos de
prestar mais atenção ao futuro que estamos a preparar!
Factos sobre o plástico:
●

O tempo de decomposição dos diferentes tipos de plástico varia bastante, mas, em média, uma
garrafa de plástico demora pelo menos 450 anos a ser completamente reabsorvida na natureza. A
decomposição de algumas garrafas de plástico pode demorar até 1000 anos!

●
●

Estima-se que existam neste momento 6.3 mil milhões de toneladas de lixo plástico na Terra.
Em 2050, haverá mais lixo plástico do que peixe no mar. A quantidade de plástico nos oceanos hoje é
cerca de 150 milhões de toneladas, ou seja, aproximadamente um quinto do peso de todo o peixe.

Juntem-se a mim no movimento #endingplastic@LIS [#acabarcomoplastico@LIS] e partilhem pelo Twitter as
vossas medidas para reduzir o consumo de plástico! Aqui ficam umas dicas fáceis para começar hoje mesmo:
Usar sacos de pano para ir às compras; evitar comprar garrafas de água de plástico e escolher artigos
reutilizáveis em vez de descartáveis. Todos nós podemos fazer a diferença!

SAÚDE E SEGURANÇA:
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Situação da Malária:
Depois das chuvas, inundações e dada a deficiência das infra-estruturas viárias, as autoridades de saúde
pública anunciaram um aumento nos casos de malária e número de vítimas mortais pela doença. Por favor
estejam atentos aos seguintes sintomas: tremuras e arrepios, febre alta, transpiração intensa, dor de cabeça,
náusea, vómito, dores abdominais e diarreia. Caso manifestem algum destes sintomas, consultem o médico
imediatamente.

Relembrando Questões de Segurança Rodoviária:
Os nossos funcionários de Segurança na Escola assinalaram dois pontos sobre os quais todas as famílias devem
estar atentas. A vossa compreensão e colaboração nesta matéria são esperadas e apreciadas. Algumas famílias
estão a deixar sair os alunos do carro em áreas de risco e na direcção de trânsito intenso. O local mais seguro
para deixar os vossos filhos saírem do carro de manhã é imediatamente ao lado das passagens de peões.
Pedimos aos pais e motoristas para utilizarem esta área reservada à saída de passageiros à hora de entrada na
escola, de manhã. Mais uma vez, para minimizar o risco de acidentes, os alunos ou visitantes da escola devem
sair do veículo pela porta do lado direito. Ao entrar na escola, a velocidade máxima das viaturas não deve
exceder os 5 km/h. Vamos colocar sinais no local para relembrar todos os condutores desta expectativa. Por
razões de segurança, o nosso pessoal destacado à entrada tem instruções para parar qualquer viatura que
circule em excesso de velocidade e anotar os dados do condutor e veículo. Sempre que possível, a escola
comunicará os incidentes relatados à pessoa/ entidade responsável pelo veículo.

Para melhorar a segurança no parque de estacionamento e áreas de circulação automóvel, aumentámos a
visibilidade do pessoal que supervisiona a passagem de peões. Todos os funcionários destacados para serviço
no exterior passaram a usar coletes de segurança de cor fluorescente. O nosso lema é: Ser visto, estar seguro!

AS TAXAS DE MATRÍCULA E INSTALAÇÕES: 2018/2019
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A Assembléia Geral da LISA aprovou o orçamento para o ano letivo de 2018/2019, que inclui taxas de matricula
e instalações. Detalhes sobre as taxas e a faturação serão comunicados às famílias da LIS ainda esta semana.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as famílias da LIS pelo seu compromisso
contínuo com a escola e pelo pagamento pontual de taxas, para facilitar o bom funcionamento da escola.

NOTÍCIAS DO CONSELHO DA LIS
Após quase dois anos de serviço voluntário no Conselho de Direcção da LIS, o Sr. Robert Pariagh anunciou a
sua demissão, na sequência da notícia da sua saída de Angola. O Sr. Pariagh foi o Tesoureiro e Presidente da
Comissão de Finanças do Conselho da LIS. Tanto a Escola como o Conselho estão extremamente gratos pelo
incansável empenho e trabalho desenvolvido pelo Sr. Pariagh em prol da missão que a LIS tem a cumprir. Será
substituído pela Tânia Coelho, cidadã de Angola que também tem filhos a estudar na LIS. A Tânia é uma
experiente directora de Recursos Humanos que actualmente integra a equipa de Ética e Conformidade da BP
Angola. Será muito bem vinda ao Conselho de Direcção da LIS. A esposa do Sr. Pariagh, Nadia, foi desde a sua
chegada um membro activo e entusiástico na Associação de Pais e Professores (PTA). Muito obrigado aos dois
por todo o apoio e dedicação à escola.

LIS: MOVING AT THE SPEED OF LIFE
FEIRA DA LIS:
Data: sábado 14 de Abril
Horário: 10:00 às 13:00
Convidamos todas as famílias da LIS a virem à Feira. Esta é uma ótima
oportunidade para conhecer a sua comunidade escolar e se divertir. As vendas de
ingressos continuarão na semana de 09 a 13 de Abril em frente ao Escritório de
Administração. Procure os nossos amigos do PTA das 7:30 às 8:00 / 14: 30 15:00 todos os dias.

Muitos parabéns à nossa formidável Associação de Estudantes da Primária pela organização da nossa
primeiríssima performance de rua! Os participantes dançaram, cantaram, tocaram instrumentos e mantiveram
o público sempre entretido com os seus talentos e paixão pelo espectáculo! Todo o dinheiro angariado nesta
iniciativa será entregue a uma instituição de solidariedade escolhida pela Associação.
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Sendo uma comunidade diversificada, um dos nossos principais objectivos é aumentar a participação dos pais
nos vários eventos que promovemos no campus. Na Segunda-feira, 12 de Março, recebemos o Sr. Gerald
Maidens, terapeuta ocupacional especializado em pediatria na África do Sul. O Sr. Maidens teve a seu cargo a
orientação de workshops dirigidos aos professores e pais da LIS. Este último contou com a participação de
muitos pais, que se debruçaram sobre o tema do stress e ansiedade nas crianças e jovens e aprenderam como
ajudar os filhos a lidar com as pressões e exigências dos nossos dias.

Bravo aos nossos alunos de Artes Visuais do Ano 13 (DP) pela inauguração da exposição dos seus trabalhos na
passada Segunda-feira, 12 de Março. Este evento serviu como uma plataforma de ligação e deu a
oportunidade aos membros da comunidade da LIS de admirar os trabalhos expostos e conhecer melhor estes
alunos confiantes e bons comunicadores. Quero dirigir um agradecimento especial à Ms. Cathy por inspirar,
apoiar e ser a mentora destes alunos.

Na Terça-feira, 6 de Março, os alunos do Ano 11 tiveram a apresentação dos seus Projectos Individuais. O
Projecto Individual representa o culminar do Programa Intermédio (MYP) e é uma forma de expor os
interesses dos alunos e as capacidades que desenvolveram ao longo do MYP, guiados pelas Abordagens ao
Saber do IB. Trata-se de um projecto baseado num interesse ou talento específico que o aluno demonstra, e
que é trabalhado de forma a produzir um resultado explicativo visual ou apoiado noutra forma de
comunicação. A enorme variedade de interesses pessoais que foram explorados, aliada às personalidades
marcantes dos alunos deste Ano, fizeram deste evento uma experiência envolvente muito enriquecedora.
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Quero exprimir os meus agradecimentos ao Mr. McCann, a todos os Mentores de Projectos e ao Mr. Chilton
pelo extraordinário trabalho de acompanhamento destes alunos.

Parabéns também às equipas júnior femininas e masculinas de Futebol por mais uma temporada de sucesso e
um torneio cheio de aventura na Escola Americana e Internacional de Joanesburgo (AISJ), na África do Sul. As
equipas mostraram-se à altura do desafio e aproveitaram todos os momentos do torneio, desfrutando da
atmosfera de convívio e da experiência adquirida. Muito obrigado aos treinadores que acompanharam e
deram apoio aos nossos atletas (Sr. Romão, Sr. António, Ms. Selina e Ms. Beth) e ao nosso Coordenador CoCurricular, Mr. Andy, pela liderança, empenho e carinho a este projecto.
DATAS IMPORTANTES E PRÓXIMOS EVENTOS:
Sábado

14 de Abril

FEIRA DA LIS

Quarta-feira

18 de Abril

Reunião da PTA às 8:30
Noite de Leitura em Família

Sexta-feira

20 de Abril

Assembleia do Dia da Terra, 8:15 no Ginásio Grande. Evento aberto a
todas as famílias

Sábado

21 de Abril

Dia de Formação Profissional para todos os funcionários da LIS

Segunda-feira

30 de Abril

Escola encerrada – dia feriado para a LIS.
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Terça-feira

1 de Maio

Feriado Nacional - Dia do Trabalhador

Obrigado por dispensar algum tempo para saber mais sobre a nossa escola. Convido a todos a visitar o nosso
website e blogs das turmas para mais informações e notícias – como sempre, continuamos a avançar à
velocidade da vida!
Com os melhores cumprimentos,
Dylan Hughes
Director

