Maputo International School
República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

3 setembro 2021
Caro pais e Guardiões ,
REF: TERM 3 ACTUALIZAÇÃO ANO LECTIVO 2021
Como prometido na última comunicação referente ao terceiro trimestre, gostaríamos de
informar sobre nosso progresso.
No entanto, antes de continuar, sentimos que é muito importante que TODAS as partes da
nossa comunidade da Escola Internacional de Maputo sigam estritamente nossos protocolos
e procedimentos para que todos nós tenhamos um ambiente seguro e livre de estresse.
Todos os protocolos e procedimentos permanecem conforme comunicados anteriormente.
Preste atenção especial a essas expectativas e certifique-se de discuti-las com seus
filhos/educandos.
a) Certifique-se de que as crianças sejam mantidas em casa caso não estejam bem.
b) Se eles ou familiares estiveram em contato com uma vítima do COVID, que
permaneçam em casa pelo período de quarentena estipulado.
c) Se os alunos foram infectados ou expostos, eles devem fornecer uma folha de
resultados negativos para a escola antes de iniciar as aulas presenciais.
d) Se as famílias viajarem, as crianças devem permanecer em casa pelo período de
quarentena estipulado.
e) As máscaras devem ser usadas o tempo todo na sala de aula e no playground; a
menos que estejam comendo / bebendo.
f) Os alunos serão solicitados a desinfetar seus assentos e carteiras antes de iniciar as
aulas e antes de sair das salas de aula.
g) Se e quando uma infecção for relatada em um POD; eles serão informados e as
providências necessárias serão tomadas.
Ensino Primário
As seguintes classes: Grade 1 - Grade 6 começará com aulas presenciais a partir de
Segunda-feira 6 Setembro de 2021.
O POD B começará as aulas das 8h00 às 12h00 (os alunos que não tenham sido recolhidos
até às 12h30 irão passar para o outro lado da estrada, no campo de basketball para recolha).
O POD A começará as aulas às 13h00 às 17h00 (os alunos não coletados até as 17h30 ficará
sob a supervisão da Segurança)
NENHUMA CRIANÇA pode esperar pelos irmãos. A coleta deve ser pontual e atrasos não
comunicados não serão tolerados.
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Ensino Secundário
Grade 10 - Grade 13 começará as aulas presenciais a partir de Segunda-feira 6 setembro.
Eles começarão seguindo o horário em vigor, porém poderão ocorrer algumas alterações nas
próximas semanas.
Estes alunos estão a preparar-se para os exames finais e por isso destacamos a importância
da sua assiduidade. Alguns programas curriculares ainda não foram concluídos, então este
mês é crucial para eles.
Algumas disciplinas terão professores de cobertura, e essas aulas serão comunicadas
diretamente.
Grade 7 - Grade 9 continuará on-line por mais uma semana, e nós antecipamos o retorno
presencial a partir de Segunda-feira 13 Setembro 2021. Ainda estamos na finalização dos
horários e arranjos para professores substitutos. Acreditamos que os pais e encarregados
serão pacientes e compreensivos, pois não é uma tarefa fácil.
Compreendemos e apreciamos o quão estressante esses tempos são, mas somos uma
comunidade forte e solidária. Se respeitosamente compartilharmos nossas frustrações e
problemas, seguindo os canais certos de comunicação, as soluções podem ser alcançadas.
Como instituição, sabemos que nunca poderemos agradar e adequar a cada família e sua
situação, mas fazemos o nosso melhor para chegar a um meio. Portanto, encorajamos a
comunicação positiva, motivacional e de apoio entre a família MIS.
Agradecemos sua atenção e desejamos um prazo seguro.
Atenciosamente,

Direção Maputo International School.
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