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Caros Pais e Encarregados de Educação.
Bem-vindos a mais um final de trimestre. Sentimos que o tempo voou, e como já vai sendo
habitual, estivemos ocupadíssimos.
Durante o mês de Março, as 4as, 5as e 6as classes saíram para as suas viagens anuais e a 3ª
classe teve a sua primeira experiência de acampamento escolar.
Tivemos os ´swimming galas´, os alunos mais velhos saíram para a Escola de Waterford na
Suazilândia. As equípas de futebol, sub-14 e sub-16, a equípa feminina de futebol e a equípa de
´basketball´ portaram-se excepcionalmente bem.
Temos tido também os já habituais torneios com outras escolas em Maputo e este mês tivemos
igualmente um sábado de desporto organizado por alguns pais com consciência da importância
da educação física para a saúde. Desta vez as equipas da escola ganharam mas os pais prometem
dar luta. Estão já a programar 3 encontros para o próximo trimestre.
Na última semana de aulas teve lugar a já habitual parada de chapéus com motivos alusivos à
Pascoa.
Organizaram-se palestras sobre higiene feminina com uma ex-aluna da escola e fundadora da
organização Wamina, Filipa Carreira. A reacção das raparigas foi muito positiva e estamos a
pensar em organizar a vinda dela para falar com as alunas da 5ª e 6ª classe. Entretanto os rapazes
não gostaram de ser marginalizados das conversas e já perguntaram se não haverá também
conversas com eles. Alguns dos alunos mais velhos decidiram oferecer -se como voluntários na
preparação de algumas campanhas, durante estas férias.
Do lado académico, acabamos os exames orais para alunos internos e externos, de Inglês como
2ª língua, Alemão, Árabe, Francês e Português. Os exames escritos para a época de verão (no
hemisfério norte) têm início a dia 2 de Maio. Oficialmente os professores só estarão de volta dia
4 de Maio mas alguns estarão na escola antes desse dia.
A nossa biblioteca principal continua a ser um ponto de encontro, não só para empréstimo de
livros mas como um local de estudo e pesquisa.

A escola irá manter-se aberta todos os dias entre as 7:30 e as 15h para assuntos administrativos e
financeiros. A nossa equipa de manutenção também estará activa a proceder a todos os arranjos
que não podem ser feitos durante as aulas.
O Clube de Ferias também estará a funcionar durante as primeiras duas semanas, entre as 8 e o
meio-dia (12 horas). Haverá natação, futebol, mini- ténis além de outras actividades. As
actividades pagas de Judo, Capoeira e ginástica continuam durante as férias. Para obter mais
informações dirige-se a secretaria da escola.
De acordo com o comunicado que foi distribuído a semana passada por correio eletrónico e
entregue em mão a todos os alunos, e disponível na página web, se as propinas do primeiro
trimestre não forem liquidadas durante este mês, os nomes das respectivas crianças irão ser
retirados das listas de turma. Não estando na lista a criança não será autorizada a entrar na
sala de aulas no dia 8 de Maio/2º trimestre. Neste momento temos lista de espera para quase
todas as classes e se houver espaços livres iremos preenche-los. Mais se informa que os
pagamentos feitos fora do prazo estão sujeitos a uma penalização que será adicionada à propina
do 2º trimestre.
Melhores Cumprimentos
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