Noticias do gabinete da
Directora Pedagógica 1
Boas entradas a todos os pais, alunos e Professores. Espero que os festejos e
descanso tenham sido bons.
1) Gostaria de lembrar que estamos a actualizar toda a nossa informação e temos uma nova
ficha de inscrição que todos deverão preencher. Iniciámos este ano o processo de matrícula
anual. O impresso deverá ser obtido no website da escola, impresso, preenchido e entregue a
secretaria da escola.
2) O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos. Inicialmente houve a proposta para
alunos da 12a classe estarem isentos de uniforme. A decisão final foi tomada no Concelho da
Escola de que deveria abranger todos os alunos. Peço desculpa por outras informações que
possam ter circulado.
Tiveram até hoje para comprarem o uniforme. A partir de Segunda-feira, dia 31 de Janeiro
quem não tiver uniforme (ou equipamento de ginástica caso seja dia de PE), não será permitido
a sua permanência na escola.
Pedimos que sejam acrescentadas etiquetas nas roupas com o nome da criança. Já temos peças
de roupa abandonada e não sabemos a quem devolver. Para mais informação sobre o uniforme
pedimos que consulte a nossa página na internet.
3) O uso de celulares pelas crianças na Primária não é permitido e há restrições na sua
utilização na secundária. Se o aluno utilizar o celular indevidamente ou durante as aulas sem a
autorização do professor, o celular poderá ser confiscado. A escola não se responsabiliza pela
perca de celulares ou outro equipamento eletrónico.
4) A hora de entrada na escola é as 7:30 para todos os alunos a excepção das crianças da préprimária que têm até as 8. No entanto essa meia hora de brincadeira na sala é extremamente
importante porque é quando as crianças têm interacçao social e formam amizades.
5) Gostaríamos de pedir aos pais que não se esqueçam de mandar uma merenda/comida
suficiente para os 2 intervalos e preferencialmente alimentos de que a criança goste. Tem
acontecido termos crianças que trazem pouca comida e sentem fome especialmente nos dias
em que tenham educação física. Outras vezes recusam-se a comer o que vem na sua lancheira.
Pedimos que converse e coordene com a professora.

As crianças deverão também ter a sua garrafa de água para poderem encher nos bebedouros,
para terem nas aulas.
Tem havido dias bastante quentes e infelizmente não temos sombras suficientes onde as
crianças brincam. Pedimos que inclua um chapéu ou boné, devidamente identificado, na
mochila do aluno e que aconselhe o aluno a usar. Nós faremos também a nossa parte.
6) Em relação a comunicação com as professoras da Primária, pedimos que os pais
comuniquem directamente com a Professora da Turma, quer sobre assuntos pedagógicos ou da
criança e não deixar recados ou falar com as assistentes de professor ou assistentes de classe.
A responsável pelos assuntos da classe é a Professora.
7) Este ano key stage 2 irá ter algumas aulas a tarde. Esta situação resulta da nossa decisão de
aumentar o número de aulas nas disciplinas da área artística. O ano passado tínhamos
aumentado o número de aulas de música. Este ano estamos a introduzir a área de Design e
Tecnologia e aumentar com uma aula a disciplina de arte. Pensamos que para o
desenvolvimento integral da criança a área artística é tão importante quanto a área académica.
8) Haverá actividades à tarde como nos outros anos. A lista já foi distribuída pelo Key Stage
2 e está a ser organizada no Key Stage . No key stage 3 continuamos com o club de ciência,
de Debate e o departamento de educação física esta a organizar o futebol, natação e basketball.
Haverá também outras alternativas, tais como aulas de apoio, que estão a ser organizadas.
Lembrar que estas actividades fazem parte do currículo e por isso são grátis.
9) Actividades extracurriculares são todas as actividades com pagamento que têm lugar na
escola (caso do Judo e Capoeira) irão continuar. Estamos igualmente a oferecer ginástica e
salto à corda (este levado acabo por membros da equipa moçambicana que conquistou pela 2ª
vez o título de campeão mundial nesta modalidade. Iremos também introduzir natação para
principiantes. Alunos que queiram participar deverão preencher um formulário que se obtém
na secretária, preencher e trazer assinado pelos pais. Cada actividade custa 2000mt por mês,
com 2 aulas semanais. As actividades terão lugar entre as 13:40 até as 15 horas para as crianças
da Primária e depois das 15 para os da secundária.
Temos pedidos para iniciar aulas de natação para adultos. Estamos a ponderar as possibilidades
mas iria operar da mesma forma só que no horário depois da 16:30 ou 17horas.
Gostaríamos de lembrar aos pais de que as regras da escola ditam que não é permitido a
utilização da escola para aulas particulares. O pagamento de qualquer actividade desenvolvida
na escola será feito através do departamento de finanças e nunca directamente aos professores

ou instrutores. Casos destes que forem detectados iremos responsabilizar tanto os professores
como os pais envolvidos e serão tomadas medidas.
10) De acordo com as regras de utilização da piscina, todos os utentes deverão mostrar os
seus cartões aos seguranças na entrada. Crianças e alunos até a 9ª classe têm de ser
acompanhados por um adulto.
11) O PTA já se está a organizar para planificar as actividades do ano. A primeira reunião será
no dia 1 de Fevereiro. Atenção aos updates no website.
12) Os nossos professores tiveram sessões para desenvolvimento de espírito de Equipa durante
os 3 dias de actividades de preparação para o trimestre. A 1ª sessão levada acabo pela
Directora Pedagógica e a 2ª por consultores externos. Foram muito positivos onde além de se
encontrar inovações para a resolução de problemas houve também soluções criativas para
proteger o ovo de cada equipa. Quase todas as equipas conseguiram não partir o ovo.
13) Temos estado a enfrentar um início conturbado na secção secundário porque um dos nossos
colegas, Mr Gary professor de Inglês e o novo Director do Key Stage 4, está de baixa com
pneumonia desde o início da semana passada. Enquanto esperamos pela sua recuperação vamos
gerindo a situação da melhor maneira possível para que as aulas não sejam afectadas.
14) Iniciámos o ano com um total de 11 profissionais novos, 10 professoras e 1 professor
assistente. A todos damos as boas vindas à grande família da EIM.
15) A secção do Key Stage 3 (7a, 8ª e 9ª classe) terão o seu Orientation Evening na Terça dia
31 às 17:30 no Salão da escola (Hall).
Estamos a trabalhar para melhorar a nossa página web e aumentar a quantidade de informação
disponível. Deixe-nos as suas sugestões. Será importante trabalharmos juntos. Acredito que irá
ser um ano fabuloso.

Melhores Cumprimentos
Cristina Sanches
Directora Pedagógica.

