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Edição de Abril/Maio 2018
Bem-vindos à edição de Abril/Maio da LIS NEWS. Na qualidade de comunidade escolar, há muita coisa a
reportar e de que nos podemos orgulhar.
Os meus sinceros agradecimentos às famílias LIS que estiveram na escola, na sexta-feira, dia 20 de Abril, para
saudar o Dia da Terra. O Sr. Danilo Silva, o nosso orador principal, salientou alguns dos projectos das Nações
Unidas para Assentamentos Humanos que estão a ser desenvolvidos aqui em Angola. Como parte da sua meta
comunitária estratégica, a LIS acredita no estabelecimento de relações positivas no seio da nossa comunidade
escolar e para além desta. Um grupo de professores da LIS expressou interesse em visitar alguns dos projectos
das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a fim de compreender de que forma podemos enriquecer a
nossa acção e os elementos do programa prestação de serviços.

A assembleia do Dia da Terra estabeleceu o contexto para um grande dia de seminários específicos, dirigidos
por alunos e funcionários, destinados a aumentar a consciencialização e a tomada rápida de medidas.
Encorajamos-vos a continuarem a acompanhar-nos no Twitter em
#endingplasticpollution de modo a saberem sobre as medidas práticas que estamos a tomar para reduzir o
consumo de plástico e de produção de resíduos na LIS.
A LIS PTA torna-se ecológica!
Temos o prazer de anunciar que a PTA juntou conjuntos de
pratos, copos e panos da loiça não descartáveis (com
esponjas e detergente líquido para a loiça) para os alunos
usarem nas aulas. Isto permitirá que escola evite de
utilizá-los e depois deitá-los fora; O grande número de
artigos descartáveis que parecem terem sido trazidos pelas
famílias no passado. Parabéns à Equipa PTA da LIS!
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Conheça o nosso novo Conselho de Directores PTA para o ano lectivo 2018/2019:
Gostaríamos de dar as boas-vindas aos novos membros do Conselho PTA, da esquerda para a direita:

Allison Anderson - Presidente
Theresa Jardine – Co-vice Presidente
Carnesha Humphries - Secretária
Eliana Smith - Tesoureira
Estelle Dogbe - Comunicação
Patti Gil – Co-vice-Presidente
Susan Swiger - Parlamentar

Os novos membros do conselho irão trabalhar com o nosso actual Conselho PTA de modo a garantirem uma
fácil transição de conhecimentos e de experiências. Esperamos publicar o calendário PTA para o ano lectivo
2018/2019 PTA para que possam saber como aderir e apoiar a nossa comunidade escolar dinâmica.
Os alunos do 10º Ano vendem o Conceito de “Coffee Café - Cafetaria”:
Como estabelecimento de ensino, acreditamos que a voz-opinião e a aprendizagem dos alunos são parte
integrante da nossa cultura escolar. Esta aprendizagem refere-se ao nível de controlo, autonomia e de poder
que um aluno vivencia numa situação educacional. De forma simples, dá voz aos alunos e muitas vezes,
escolha, na forma como aprendem e socializam. Proporciona aos alunos uma participação na escolha das
oportunidades que lhes são dadas. Recentemente, um grupo de empreendedores do 10º Ano apresentou um
conceito de cafetaria ao PTA com o objectivo de garantir apoio financeiro para o projecto. Os alunos
partilharam a missão, os valores, os aspectos financeiros da empresa, e as considerações gerais para o
funcionamento de um café. A empresa acredita que um café criará oportunidades sociais aos alunos, aos
funcionários e aos pais/encarregados de educação para construírem uma comunidade. Agradecemos ao PTA e
aos pais/encarregados de educação pelo apoio sincero e interesse. Espero partilhar novos acontecimentos, à
medida que esta ideia transite do conceito para realidade.
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www.lisluanda.com
A nossa Equipa de Comunicações e o Comité do Website estão a fazer um trabalho fantástico para apoiar a
evolução do Website da escola, à medida que a experiência do utilizador final toma forma em conformidade
com a nossa visão, missão e valores. Aqui na LIS, acreditamos que uma comunidade forte se baseia na
inclusão, participação, comunicação, gentileza e respeito mútuo. Para apoiar este objectivo, encorajamos-vos a
consultarem as novas competências linguísticas em português do website. Futuramente, prevemos que o
website da escola seja o ‘balcão único’ central, para servir as vossas necessidades em matéria de comunicação
e de informação.

Tradições da LIS:
É importante estabelecer e preservar tradições que possam ser
partilhadas com as gerações futuras. Aqui na LIS, temos diversas
tradições significantes, que apoiam a aprendizagem, o progresso e
resultados dos alunos.
Na foto do topo à direita, os alunos do 13º Ano finalizam a sua
assembleia final e o ‘passeio da fama da LIS’. Os alunos e os
funcionários de toda a escola saúdam os alunos seniores e
desejam-lhes boa sorte nos seus exames de Diploma IB. Após os
exames, os nossos alunos voltarão à escola para a cerimónia de
graduação na sexta-feira, dia 25 de Maio.
Na foto de baixo à direita, no ano final de PYP (6º Ano), os alunos
desenvolvem um projecto alargado, profundo, colaborativo,
conhecido por Exposição PYP. Este implica os alunos trabalharem de
forma colaborativa por forma a levarem a cabo um inquérito
profundo sobre questões ou problemas da vida real. Para a
inauguração do evento, os alunos aprendem com alunos antigos
sobre a experiência. O nosso excelente PTA oferece um chá matinal
Exposição PYP para que os alunos se sintam extra especiais. Que
estas tradições se mantenham por longo tempo!
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Noite de Leitura em Família:
Na LIS, acreditamos ser importante que os pais/encarregados e os membros da família estejam mais
envolvidos na educação dos seus filhos e façam com que estes se sintam bem-vindos como parceiros de
aprendizagem. Fazemos isto de diversas maneiras. Um dos eventos novo do calendário escolar deste ano é a
nossa ‘Noite de Leitura em Família’. Agradecemos a Sra. Anton e aos colegas, foi-nos possível organizar uma
segunda noite. Esta é uma maneira muito prática e significativa de encorajarem as vossas crianças a ler.

Os donativos angariados neste evento serão canalizados para as crianças da Casa das Crianças. Agradecemos a
que estiveram presente e desfrutaram das histórias partilhadas pelas nossos leitores ‘celebridades’.
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Viagem à África do Sul:

Há muitas vezes que gostaria de ser um aluno da LIS. As oportunidades e as experiências oferecidas aos nossos
alunos vão bem além da sala de aulas e do contexto imediato de Luanda. Recentemente, os nossos alunos do
11º, 10º e 9º Anos desfrutaram de experiências diferentes na África do Sul. As viagens continham elementos
verdadeiramente únicos para estimular e desenvolver a convicções dos alunos como indivíduos e membros
colectivos de grupos e equipas. Como podem imaginar, está incluída uma grande planificação e logística de
modo a garantir a segurança dos estudantes e dos educadores. Cada viagem inclui uma equipa de educadores
permanente da LIS e um líder designado. Apesar dos educadores acharem a experiência compensadora, estão,
literalmente, de serviço 24/24, durante toda a viagem – temos sorte em termos tais educadores específicos na
na LIS.
QUESTÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA:
Visitantes à LIS:
Qualquer visitante à LIS, sem excepção, deve identificar-se e informar ao pessoal da segurança sobre a
natureza da sua visita, i.e., quem pretende contactar e a razão da visita. A equipa de segurança irá contactar os
Gabinetes Administrativos para confirmar as reuniões marcadas. Se uma reunião não estiver confirmada, o
pessoal de segurança informará o visitante sobre as regras de segurança da escola e recusará a sua entrada.
Salva-vidas:
A LIS oferece um Programa Aquático a todos os alunos para o desenvolvimento de capacidades em matéria de
segurança na água e conhecimentos básicos de natação. OS nossos professores de educação física e
educadores Aquáticos toma precauções abrangentes de segurança, incluindo assegurar que os índices
colaboradores/alunos sejam indicadas as idades e as capacidades. temos o prazer de anunciar a nomeação de
mais um membro de colaboradores que irá trabalhar essencialmente como salva-vidas na Piscina da LIS. Este
cargo proporcionará mais segurança aos nossos Programas aquáticos e de ASA.
DATAS-CHAVE E PRÓXIMOS EVENTOS:
Sexta-feira

25 de Maio

Graduação do 13º Ano

Quarta-feira

30 de Maio

Noite de Celebração do MYP do 11º Ano

Quarta-feira

31 de Maio

Noite de Exposição do PYP da Primária

Quarta-feira

06 de Junho

Assembleia de Finalização do PYP do 6º Ano
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Obrigado por terem dispensado tempo para saberem mais sobre a vossa escola. Incentivo-vos a visitarem o
nosso website para informações adicionais e actualizações – movimentamo-nos sempre à velocidade da vida!
Melhores cumprimentos,
Dylan Hughes
Director

