LIS News: November/December 2018
Caras Famílias da LIS,
Ao chegar a Angola, nunca esperei encontrar a pessoa responsável pela autoria do hino nacional e por esboçar
aquilo que viria a ser mais tarde a inspiração para a bandeira deste país. Mas quis o destino que assim fosse, e,
muito reconhecidamente, a LIS recebeu a presença do Sr. Manuel Rui na Assembleia de Celebração dos 43 Anos de
Independência de Angola. Como convidado de honra, o Sr. Rui partilhou connosco a história por trás da bandeira e
hino desta nação, relembrando um grupo de indivíduos inspirados que olharam para o horizonte e viram um
futuro com esperança, paz e unidade. Foi um momento comovente para todos os presentes aqui na escola, que
nos permitiu fazer uma pausa, reflectir e considerar o passado deste país, a esperança que temos para o futuro e o
papel que desempenhamos enquanto membros de uma comunidade escolar internacional aqui em Angola.
Queremos agradecer a todas as famílias que na passada sexta-feira, 9 de Novembro, vieram assistir ao espectáculo
de comemoração do Dia da Independência de Angola. Dirigimos também um agradecimento especial aos líderes
da comissão de comemoração do Dia da Independência, a Ms. Andreia, Mr. Romão e Mr. Ali, pelo sucesso na
coordenação deste evento de grande escala, que envolveu toda a comunidade no espírito da nação angolana.
CONSTRUCÇÃO DA COMUNIDADE: A HISTÓRIA DO HINO, A BANDEIRA E UMA NAÇÃO:
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Já entrámos no mês de Dezembro e nesta altura há muitas famílias que têm planos para celebrar esta quadra
festiva e o período de férias fora do país. Tenho muito gosto em anunciar que o Conselho de Directores da LIS
aprovou o calendário escolar para o ano lectivo de 2019/2020. Este calendário já está disponível para consulta e
pode ser descarregado a partir do site da LIS. Por favor tomem nota das alterações nos feriados nacionais, que
entraram em vigor a 9 de Agosto de 2018. Reparem que existe mais um feriado no calendário oficial do país, a
celebrar anualmente no dia 23 de Março: o Dia da Libertação da África Austral.
Infelizmente, Dezembro é também o mês em que nos despedimos de algumas famílias da LIS. A todos aqueles que
deixam Angola, queremos agradecer sinceramente o apoio que deram à escola e desejamos as maiores felicidades
para a vossa próxima aventura. Na Sexta-feira, dia 14 de Dezembro, os alunos acabam as aulas às 11:00, e podem
ir para casa. Por favor tomem as devidas diligências para recolher os alunos da escola a essa hora. Em nome de
toda a equipa da LIS, quero desejar a todas as famílias umas férias em segurança e com muita paz e descanso.
Ficamos a aguardar o vosso regresso na Segunda-feira, 7 de Janeiro do novo ano de 2019.
AGRADECIMENTO AOS PROFESSORES:

Na Terça-feira, dia 6 Novembro, a nossa formidável PTA organizou mais um Almoço de Agradecimento. Esta
iniciativa já se tornou uma tradição, sendo celebrada em todo o mundo, como uma forma de prestar homenagem
e reconhecer o importante trabalho e contributo dos educadores na vida das nossas crianças e jovens. Este ano o
evento foi ainda mais especial porque o festim foi oferecido não só aos professores mas também aos funcionários
do programa da LIS. Muito obrigado a todas as famílias que prepararam pratos deliciosos, à comissão de
organização e a todos os voluntários que tornaram este dia ainda mais agradável e acolhedor.
CONSELHO DE DIRECÇÃO DA LIS: GOVERNANÇA E LIDERANÇA

Todos os anos, o Conselho de Directores da LIS reserva dois dias de trabalho, subtraídos ao tempo pessoal de cada
um, para se dedicar aos assuntos da escola. É um compromisso sério que os membros do Conselho assumem, e
que apreciamos por ser uma função voluntária, multifacetada e exigente, que surge para além das obrigações de
um trabalho a tempo inteiro.
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Os objectivos do retiro que realizámos este ano, nos dias 16 e 17 de Novembro, eram essencialmente dois: em
primeiro lugar, estruturar o processo do plano de acção que complementa o plano estratégico, as metas e
objectivos da escola. Em segundo lugar, promover uma sessão de debate a fundo sobre as responsabilidades
fiduciárias, estratégicas e generativas do Conselho, assim como as funções atribuídas para uma governança e
liderança eficientes.

SAÚDE E SEGURANÇA: ACESSO COM SMARTCARDS:

A escola completou a 2ª revisão do novo sistema de acesso ao campus controlado por smartcards. Em geral,
queremos agradecer aos membros da nossa comunidade pelo vosso apoio e cooperação. Ao implementar este
controlo, tínhamos previsto algumas dificuldades, sobretudo no que diz respeito a filas de espera no trânsito. Aqui
estão algumas medidas simples para minimizar o tempo de espera e facilitar a entrada na escola:
1.
2.
3.
4.

Tenha sempre o smartcard pronto para apresentação antes de chegar ao portão da escola.
Seja próactivo: não espere para mostrar o cartão ao segurança.
Se o motorista/condutor não tiver cartão de identificação, por favor contacte a Secretaria com a maior
brevidade possível para evitar atrasos à entrada.
Os motoristas não devem usar o telemóvel no momento em que entram na escola.

Estamos também a verificar se a implementação dos nossos protocolos de segurança está a decorrer de forma
adequada e respeitosa. Como sempre, agradecemos a vossa colaboração e feedback.
SINALÉTICA NA ESCOLA:
Estamos neste momento no processo de criar uma nova linha de sinalética para a escola. Com esta iniciativa,
pretendemos ajudar os funcionários, alunos, pais e visitantes a orientar-se melhor no campus, encontrando os
locais de realização de eventos com maior facilidade. Os novos pontos de sinalização foram desenhados a pensar
na cultura angolana, por isso contêm símbolos e alusões aos animais e marcos emblemáticos deste país.

DATAS IMPORTANTES E EVENTOS A NÃO PERDER:
Sexta-feira

15 de Dezembro

Último dia de aulas – alunos e funcionários terminam
às 11:00

17 Dez. 2018 - 4 Jan. 2019

Período de férias de Dezembro

19 Dez. 2018 - 2 Jan. 2019

Serviços de Operações e Negócios da Escola
encerrados

Quinta-feira

3 de Janeiro 2019

Serviços de Operações e Negócios da Escola retomam
o funcionamento

Segunda-feira

7 de Janeiro 2019

Regresso às aulas para todos os alunos

Quinta-feira

10 de Janeiro 2019

Sarau de Artes Dramáticas dos Anos 10-13
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Terça-feira

15 de Janeiro 2019

Boas vindas aos novos pais

Quarta-feira

23 de Janeiro 2019

Reunião da PTA

Uma vez mais, em nome de toda a equipa, muito obrigado por fazerem da LIS a vossa escola de eleição. Para mais
informações sobre a escola ou os nossos programas, por favor visitem o website www.lisluanda.com.
Atenciosamente,

Dylan Hughes
Director
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