Message from the Head of Academy
Comunicação do Director da Academia

30August2021

Dear Parents and Guardians,
We hope you and your families are doing well.
Following the announcement of President Nyusi on Friday last week, it is clear that schools can
open for students from Grade 1 and older.
For Primary and Secondary School students, we will start in a phased manner as per table below:
Days

Back to School – on
Campus

Timings

Grades online

Wednesday

Primary Years: Grades
1-5
Middle Years: Grade 6
Diploma: Grade 11

All students
*Drop off - 7:15-7:30
Pick up – 2:00-2:15

Middle Years: Grades 7,
8, 9 and 10

Thursday

Primary Years: Grades
1-5
Middle Years: Grades
6,7,8
Diploma: Grade 11

All Students
*Drop off 7:15-7:30
Pick-up 2:50-3:05

Middle Years: Grades 9
and 10

Friday

Whole school (Grades
1-11)

All Students
*Drop off 7:15-7:30
Pick-up 2:50-3:05

Please Note:
* No online learning will take place on Tuesday, 31 August for whole school.
* Every Wednesday, school day will end at 14h00.
* Pickup and Drop off for students on bus will be sent in separate email.
* Residential students who are not in the country due to visas can continue online until visas are
issued.
Unfortunately, President’s announcement did not include opening for our students in KG 1- 3 and
therefore the Early Years Centre will continue with online learning. We appreciate how
challenging this is for you, but we will do all that we can to continue to support you and the
students.
We intend, by Monday of next week to have all students back on campus full time. We will, of
course, be maintaining strict CoVID protocols and these details along with other important
information will be shared with you prior to opening.
In order to ensure that your child can attend the Academy for face-to-face learning, we would
request you provide the following information if you have not already done so.
1. A CoVID consent form (attached).
2. A medical form (attached)
3. Updated emergency contact details. (attached)
The school meal service will remain closed in accordance with Mozambican law and we request
parents to send meals from home. Further details including transport and bus routines will be
shared separately along with the new pick up and drop off locations on campus.
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We also request parents of students who have been travelling and arrived from other countries,
to quarantine for a period of 72 hours from arrival to Mozambique. This will ensure the safety of
our whole school community.
I would like to express my gratitude to everyone including students, parents and staff for your
continuous support and patience during these uncertain times which has enabled us to prepare
the Academy for a safe return of students.
We are very pleased indeed to be welcoming back our students!
Best wishes,
Michael Spencer
Head of Academy
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Caros Pais e Encarregados de Educação,
Esperamos que vós e as vossas famílias estejam bem.
Após o anúncio do Presidente Nyusi na sexta-feira da semana passada, ficou claro que as escolas
podem abrir para alunos a partir da 1ª classe. Para os alunos das Escolas Primária e Secundária,
iniciaremos uma reabertura faseada a partir de quarta-feira, de acordo com a tabela abaixo.
Dias

Regresso às aulas no
Campus

Horários

Níveis Escolares
Online

Quarta-feira

Ensino Primário: 1ª à 5ª
Classes
Ensino Secundário: 6ª
Classe
Diploma: 11ª Classe

Todos os alunos
*Entrega - 7:15-7:30
Recolha - 14:00-14:15

Ensino Secundário: 7ª,
8ª, 9ª e 10ª Classes

Quinta-feira

Ensino Primário: 1ª à 5ª
Classes
Ensino Secundário: 6ª,
7ª e 8ª Classes
Diploma: 11ª Classe

Todos os alunos
*Entrega - 7:15-7:30
Recolha - 14:50-15:05

Ensino Secundário: 9ª e
10ª Classes

Seixta-feira

Todas as classes (da 1ª
- 11ª)

Todos os alunos
*Entrega - 7:15-7:30
Recolha - 14:50-15:05

Por favor note que:
* Não haverá aulas online na terça-feira, 31 de Agosto, para toda a escola.
* Nas quartas feiras, as aulas terminam às 14h00.
* Os procedimentos relativos ao serviço de transporte serão enviados numa mensagem em
separado.
* Os alunos residenciais que não estejam no país de origem devido a vistos podem continuar
online até que os vistos sejam emitidos.
Infelizmente, e de acordo com a anuncio do Presidente, a reabertura não inclui os nossos alunos
do Pré-Escolar e, por conseguinte, continuarão com a aprendizagem online. Entendemos como
isto é um desafio para vós, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para continuar a
apoiar-vos e aos alunos.
Pretendemos, até segunda-feira da próxima semana, ter todos os alunos de volta ao campus.
Manteremos, claro, protocolos CoVID rigorosos e estes detalhes juntamente com outras
informações importantes serão partilhados consigo antes da abertura.
A fim de assegurar que o seu filho possa frequentar a Academia para aprendizagem presencial,
exigimos que forneça as seguintes informações, caso ainda não o tenha feito.
A fim de assegurar que o seu filho possa frequentar a Academia para a aprendizagem
presencial, solicitamos-lhe que forneça as seguintes informações, caso ainda não o tenha feito.
1.
2.
3.

Um formulário de consentimento CoVID (em anexo)
Um formulário médico (em anexo)
Dados de contacto de emergência actualizados (em anexo)
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O serviço de refeições escolares permanecerá fechado de acordo com a lei moçambicana e
solicitamos aos pais que enviem as refeições de casa. Mais detalhes, incluindo o transporte e as
rotinas dos autocarros, serão partilhados separadamente com os novos locais de recolha e
entrega no campus.
Por favor, note que para os estudantes que viajaram e chegaram de outros países, pedimos-lhe
que assegure um período de quarentena de 72 horas desde a chegada a Moçambique.
Gostaria de expressar a minha gratidão a todos, incluindo os alunos, pais e funcionários, pelo
vosso contínuo apoio e paciência durante estes tempos incertos que nos permitiram preparar a
Academia para um regresso seguro dos alunos.
Estamos muito satisfeitos por darmos as boas-vindas aos nossos alunos!
Os meus melhores votos,
Michael Spencer
Director da Academia

