Noticías do gabinete da
Directora Pedagógica 2
Caros Pais
As nossas actividades escolares estão turbo este mês. Sobrevivemos a 7 semanas de agitação com
um monte de novos alunos, novos professores, novos pais, novas salas de aula e algumas novas
actividades, todos tentando entrar no mesmo ritmo.
As novas salas para aula (2 de português) encontram-se na secção primária e estão agora
totalmente operacionais. A Ms Samaia e a Ms Sandra estão muito felizes porque agora têm espaço
para realizar outras actividades com as crianças.
A sala da Ms Ancha deslocou-se para o novo bloco o que permitiu transferir a biblioteca para um
espaço mais visível para os mais pequenos. A biblioteca fica aberta nos intervalos e durante a
hora de almoço. Está agora mais disponível para os alunos do KS1, especialmente aqueles que
preferem ir para a biblioteca ao invés de andar nas correrias durante os intervalos.
O conteúdo do ´armazém/storeroom´ já foi totalmente transferido para o novo local e as aulas de
música do KS1 também foram transferidas para a nova sala de música para os pequeninos.
Infelizmente ainda há muito que fazer para se parecer com uma sala de música. Enquanto isso, a
Ms Elizabeth também se mudou para outra sala.
Criamos o armazém de recursos educativos do KS2 que permitiu, além da optimização de
recursos, que as salas de aula ficassem com mais espaço. Falta montar o armazém de recursos do
Ks1.
Os professores novos estão espalhados por todas as secções e a maioria teve de fazer
malabarismos para se mudar para Maputo, encontrar alojamento e estabelecer as suas famílias,
enquanto decorriam as aulas.
A Ms Shandre, da África do Sul, é professora de inglês e também é formada em ´Life skills´. Ela
está actualmente a trabalhar com os professores do KS3 na estrutura e conteúdos das aulas de
PSHE (Educação Pessoal, Social e de Saúde) além de lhes dar apoio. Ela irá igualmente trabalhar

com os professores do KS2 porque achamos ser imperativo introduzirmos o PSHE para todos os
níveis etários.
O Mr. Eckson, por outro lado, é de Moçambique, e além de dar aulas de matemática, dirige o
Clube de Matemática.
A equipe da biblioteca também esteve ausente por 3 dias numa conferência de bibliotecários
realizada na Escola Americana e traz muitas ideias novas.
O Mr. Artur, na biblioteca, criou a Secção de livros para Referência dos Professores e está agora
ocupado com a criação dum sistema que permitirá aos pais poderem fazer empréstimo de livros da
biblioteca. Os pais irão no entanto precisar do cartão da escola. Você precisará ter seu cartão de
escola embora haja ainda muitos pais que não preencheram a nova ficha de inscrição. Todos
os pais têm de preencher os novos formulários.
Este ano continuamos a expandir a oferta de actividades escolares e actividades
extracurriculares (pagas).
Inicialmente, tínhamos pensado em fazer pagamentos através da escola, mas isso apresentou-se
como sendo uma enorme operação de logística não só para a secção de finanças, mas também para
os pais ao terem de se deslocar para lá. As actividades devem ser pagas mensalmente aos
instrutores (capoeira, judo, ginástica e natação para iniciantes, crianças e adultos). Eles depois
coordenam conosco.
A Capoeira, o judo e a ginástica para KS1 e 2 são às segundas e quintas-feiras entre as 2:20 e
as 15horas.
Por Favor veja o quadro nas notícias em inglês
Quanto às aulas de diversas línguas (italiano e alemão até agora), estas são organizadas pela
ICMA e pela Associação Italiana Dante Aligheri respectivamente. As aulas de alemão terão início
nesta sexta-feira 3 de Março, enquanto as aulas de italiano estão programadas para começar no dia
15 de Março (horário ainda por confirmar).
Há também a possibilidade de aulas de chinês com o Instituto Confúcio, mas está dependente do
número de matrículas. Até agora temos 2 alunos inscritos.

As crianças não devem ficar na escola para além do tempo das actividades. A escola não pode
garantir a supervisão total para as crianças que ficam na escola depois das 16 horas sem que
estejam em actividades.
As crianças no ks1 e 2 não têm actividades para além das 15 horas a menos que o professor da
classe comunique algum evento. A Biblioteca principal da escola fica aberta até as 17horas para
os alunos mais velhos completarem trabalhos de grupo e fazerem pesquisa.
As listas de actividades para o KS 1 e 2 já foram divulgadas. Os pais deverão obter informações
junto ao professor da classe, o director do Key Stage ou poderão também enviar-me um e-mail, se
tiverem dúvidas.
Estamos igualmente a trabalhar nos planos para a expansão dos Jungle gyms do KS1 e KS2. O
aumento do número de alunos significa que há mais competição pelo espaço. O trabalho será feito
durante as férias de Abril. O jungle gym do KS1 será ampliado com mais 2 torres e haverá mais
pontes e baloiços.
Na fotografia temos a Ms. Michelle, que vem da África do Sul e tem a seu cargo o Reception M.
Gostaria também de mencionar a importância do envolvimento dos pais nas actividades
escolares e infantis, seja ajudando com os trabalhos de casa ou com as habilidades organizacionais
do aluno. Pedimos que haja comunicação regular com os professores sobre o progresso do aluno
(a).
Os pais que queiram ser voluntários são bem-vindos; É apenas uma questão de organização.
Poderão vir falar comigo se estiverem disponíveis. Estamos muito gratos a Senhora Maria José
Montilla, de nacionalidade espanhola, que tem estado na biblioteca ajudando com o registo de
livros novos.
Lembre-se de que todas as crianças recebem trabalhos de casa. A quantidade depende do nível.
As crianças do KS1 geralmente recebem algumas tarefas à segunda-feira para o resto da semana.
Está incluído tempo de leitura. As crianças do KS2 têm em média 15 a 20 minutos de trabalhos de
casa por dia.
Na secção do secundário (KS3) os trabalhos de casa são dados pelos professores das várias
discíplinas. Nesta fase os alunos devem estar aprendendo a ser responsáveis e a organizarem o seu
tempo. O seu interesse em casa é importante. Se o seu filho diz que nunca tem trabalhos de casa
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eu sugiro que entre em contato com os professores ou o tutor. Muito provavelmente eles não estão
fazendo os seus trabalhos de casa. Para o Key Stage 4 uma pergunta de vez em quando sobre o
trabalho deve ser suficiente. Todos os alunos destes 2 níveis deverão ter agendas para anotarem
os trabalhos dados e serve tambem para haver comunicação entre os pais e os professores.
No Key Stage 5 os alunos já não deveriam precisar de ter os pais perguntando sobre os trabalhos
de casa. Se o tiverem de fazer, então os alunos não estão preparados para seguir para a
Universidade.
Os KS3, 4 e 5 teraão a Noite de entrevistas na próxima semana, Terça-feira dia 7 de Março. A
maior parte dos professores estará disponível entre 16h e 19h. Alguns professores que moram
longe estarão disponíveis entre as 15h e as 18h da tarde.
Haverá também no dia 16, das 18 às 19h, uma reunião para os pais dos alunos da 11ª classe para
tratar com os tutores de assuntos relacionados com o baile de finalistas.
Fomos informados que haverá a 1ª Maratona infanto-juvenil no Centro Desportivo da UEM no dia
25 de Março. O evento tem carácter voluntário. Caso tenha interesse em inscrever o seu/sua filha(a)
fale com um dos professores de Educação Física. Se houver alunos que queiram participar os
nossos professores estarão disponíveis para coordenar. Para mais informações poderá também ler
o cartaz afixado.
O Mr. Brian que esteve conosco mais de 10 anos vai sair no final do mês. Infelizmente, a Lei do
Trabalho não permite que os que passaram a idade oficial da reforma tenham os seus contratos
renovados. O Mr. Brian leccionou principalmente Inglês, mas às vezes também História na secção
secundária. Ele foi director do Key Stage 4 e 5 durante alguns anos e até mesmo Diretor
Pedagógico Interino durante um trimestre. No entanto, ele é mais conhecido entre os pais por
colocar no palco, produções teatrais envolvendo estudantes de diferentes secções da escola. Será
difícil de preencher o lugar dele. Queremos organizar uma despedida na escola. Realizar-se-á um
convívio, numa sexta-feira à tarde. Os pais estão convidados a participar. Haverá carvão disponível
para braai e mesas para sentar e desfrutar da companhia. Todos deverão trazer as suas bebidas e
carnes (ou qualquer outro prato principal). As Saladas e sobremesas serão fornecidas pelo pessoal
da Escola Secundária. Se houver muitos interessados teremos de pedir ajuda. A data do evento
será anunciada em breve.

Desejamos a todos um grande mês de Março (Dia Internacional da Mulher no dia 8, Dia Mundial
da Água no dia 22).
Melhores Cumprimentos
Cristina Sanches
Directora Pedagógica.

