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PREÂMBULO 

Tendo em conta o Código da Educação, em particular os artigos L. 131-8, L. 401-2, L. 511-5, R. 

421-20, R. 421-5, R. 511-13 que exige que os estabelecimentos escolares elaborem um 

regulamento interno, foram elaboradas as seguintes resoluções regulamentares. 

O Liceu Francês Internacional Gustave Eiffel (LFIGE) é um estabelecimento escolar com um 

currículo francês homologado pelo Ministério da Educação Nacional Francês e aprovado pela 

AEFE (Agencia de Ensino Francês no Estrangeiro). O estabelecimento está sob a gestão 

administrativa da Associação dos Pais de Alunos do liceu internacional Gustave Eiffel (APE-LFIGE). 

O ensino ministrado nas classes primárias e secundárias (até ao último ano) é homologado pelo 

Ministério da Educação Nacional Francês. 

O regulamento interno define e estabelece todos os princípios e regras de vida no 

estabelecimento que se aplicam a todos os membros da comunidade educativa; alunos, pais e 

pessoal administrativo, de ensino, de animação e de serviços, bem como aos fornecedores de 

serviços extracurriculares. Portanto, tem uma missão educativa e ao mesmo tempo uma 

dimensão jurídica. 

Os objectivos do estabelecimento são o sucesso escolar e o desenvolvimento de cada indivíduo, 

a aprendizagem da responsabilidade individual e colectiva e a formação do cidadão. O 

estabelecimento tem também a tarefa de orientar os alunos o mais próximo possível dos seus 

desejos e competências e de os preparar para uma sociedade civil que se rege por regras, códigos 

e costumes aos quais devem aderir. 

O regulamento deve contribuir para alcançar estes objectivos num clima de confiança e respeito. 

A compreensão e aceitação por todos, os diferentes pontos do regulamento, a tomada de 

consciência por cada pessoa das suas responsabilidades a qualquer nível e o compromisso formal 

de as assumir plenamente em todas as circunstâncias, são as condições necessárias para um 

diálogo criativo entre todos os membros da comunidade que constitui a estabelecimento. 

O regulamento também visa permitir o exercício dos direitos e deveres dos membros da 

comunidade escolar de acordo com os valores e princípios do serviço público de educação: 

laicidade, neutralidade, trabalho, tolerância e protecção contra todas as formas de violência. 

Os responsáveis legais dos alunos do estabelecimento comprometem-se a respeitar um dever de 

confidencialidade e neutralidade. Não podem em circunstância alguma difundir ou transmitir 

informações ou comentários cuja veracidade não tenha sido certificada pela Direcção do 

estabelecimento. Eles devem ser responsáveis em todas as circunstâncias para que as suas 

acções e comentários não prejudiquem em circunstância alguma os interesses e a reputação do 

estabelecimento. 

 

 



A inscrição de um aluno no estabelecimento implica, para ele e para a sua família, a obrigação de 

respeitar e cumprir o presente regulamento. O recrutamento de um membro do pessoal implica, 

para ele, a aceitação do presente regulamento e a obrigação de o cumprir. 

O RI é aplicável nas instalações do estabelecimento e durante as deslocações relacionadas com 

as actividades programadas no exterior.  O respeito das leis baseia-se na legislação francesa, 

europeia e moçambicana. 

 

CAPÍTULO I - ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

I. CADERNETA DE LIGAÇÃO 

 

No primeiro grau: 

O livro de texto ou a caderneta de ligação garante a ligação entre a estabelecimento e as famílias. 

Os pais ou encarregados de educação comprometem-se a consultá-lo, assiná-lo regularmente e 

aceitar o regulamento interno do estabelecimento. 

 

No segundo grau: 

Com Pronote, a caderneta de ligação garante a ligação entre a estabelecimento e as famílias. 

Cada aluno deve ser sempre capaz de apresentar a sua caderneta de ligação em bom estado e 

preenchida. Se o aluno não o poder apresentar, não lhe será permitido sair do estabelecimento 

antes do fim do seu dia normal de aulas. 

Em caso de perda da caderneta, pode ser aplicado um castigo. A família terá de pagar a compra 

de uma nova caderneta. 

Os pais ou encarregados de educação comprometem-se a consultá-lo e assiná-lo regularmente e 

a aceitar o regulamento interno do estabelecimento. 

II. EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCOLAR 

Cada aluno é obrigado a ter o material solicitado pelo estabelecimento. Os pais devem garantir 

que os seus filhos tenham todo o seu material em boas condições durante todo o ano. 

O aluno deve trazer apenas os artigos necessários para as aulas. As famílias são aconselhadas a 

verificar as pastas dos seus filhos. 



Recomenda-se não trazer qualquer objecto de valor. O estabelecimento não pode ser 

considerado responsável por qualquer perda ou roubo. Os alunos não devem trazer consigo 

dinheiro ou objectos perigosos. 

Os cadernos, livros fornecidos pela estabelecimento e caderneta de ligação devem ser encapados 

e cuidados pelo aluno. Qualquer livro perdido ou danificado deve ser substituído ou a família será 

cobrada. 

Os alunos são considerados responsáveis por quaisquer danos no equipamento e podem ser 

penalizados. As famílias serão responsáveis pela reparação ou substituição de quaisquer danos 

causados. 

Dependendo do curso, os alunos poderão ter de passar o tempo necessário para a manutenção 

ou limpeza do equipamento. As carteiras das salas de aula bem como as mesas e as áreas de 

almoço devem ser deixadas limpas e arrumadas. 

 

III. VESTUÁRIO E COMPORTAMENTO 

Os membros da comunidade escolar devem demonstrar uma atitude tolerante e respeitosa para 

com os outros e as suas crenças. Eles devem também garantir que o ambiente e o equipamento 

fornecido sejam respeitados. 

A Violência verbal, física, sexual ou psicológica (agressão física, linguagem ameaçadora, abusiva 

ou difamatória, assédio, incluindo através da Internet, discriminação, intimidação, praxe, 

extorsão, etc.), roubos ou tentativa de roubo, danos a bens pessoais, etc., no estabelecimento, 

são formalmente proibidos. 

Constituem comportamentos que, dependendo do caso, conduzirão a instauração de um 

processo disciplinar que poderá resultar numa sanção e/ou numa reunião do conselho 

disciplinar. 

Um vestuário limpo, decente e apropriado para o ambiente escolar é exigido. Por exemplo, não 

são permitidos: chinelos de dedo, sapatos com pitões, roupa de praia, roupa rasgada. Os alunos 

são obrigados, a menos que sejam medicamente aconselhados, a entrar na sala de aula com a 

cabeça descoberta (retirar o boné, chapéu, capuz, lenço, etc.). Para as actividades desportivas, 

os estudantes devem trazer roupa apropriada. 

Um comportamento correcto e respeitoso deve ser adoptado. Qualquer comportamento 

provocativo será sancionado. 

Na pré-escola, a roupa deve ser marcada com o nome da criança, assim como qualquer pasta ou 

garrafa de água. 

Respeito pelas pessoas: 



Qualquer comportamento destinado a prejudicar um membro da comunidade escolar resultará 

na instauração de um processo disciplinar. 

 

IV. MOVIMENTOS - HORÁRIO DAS AULAS 

Nível/dia Segunda-feira Terça-feira 
 

Quarta-feira 
 

Quinta-feira 
 

Sexta-feira 
 

Pré-escola 07h45 às 12h15 07h45 às 11h45 
13h15 às 15h15 

07h45 às 12h15 07h45 às 11h45 
13h15 às 15h15 

07h45 às 12h15 

Elementar 
 

07h45 às 12h15 07h45 às 11h45 
12h30 às 15h00 

07h45 às 12h15 07h45 às 11h45  
12h30 às 15h00 

07h45 às 12h15 

Secundário* 07h45 às 17h45 07h45 às 17h45 
 

07h45 às 17h45 
 

07h45 às 17h45 
 

07h45 às 17h45 

*O horário é diferenciado de acordo com a classe 

Para o secundário, as aulas de apoio aos deveres podem ser organizadas pela equipa pedagógica 

para além do horário e dos dias acima referidos. As famílias serão informadas de quaisquer 

alterações ao horário. 

Manhã: 

Os alunos entram no estabelecimento às 7h35 da manhã e dirigem-se para as suas respectivas 

turmas. A vigilância é garantida assim que o portão é aberto. O toque às 7h40 da manhã chama 

à formatura. O das 7h45 marca o início das aulas e o fecho do portão de entrada para os alunos 

do ensino primário e secundário. 

Para a pré-escola, é prestada assistência gratuita às crianças todas as manhãs a partir das 7h00 

e é concedida uma tolerância para a chegada à aula até às 8h00. 

A escola fornece cuidados pagos às crianças dos níveis primário e secundário até às 18h00 horas. 

Este serviço está disponível após a inscrição do aluno. 

A escola pode ser encerrada pelas autoridades de tutela em caso de necessidade. Neste caso, os 

pais são notificados com 24 horas de antecedência, excepto no caso de uma emergência 

absoluta. 

 

V. RESTAURAÇÃO ESCOLAR 

O serviço de restauração escolar é garantido a partir das 11h da manhã e em várias rotações. 

Apenas as crianças que se tenham inscrito poderão aceder a este serviço. 

O fornecedor do serviço de restauração é responsável pela facturação das refeições. 

As crianças também podem trazer uma refeição caseira. Esta deve ser-lhes entregue antes do 

início das aulas, de manhã. A utilização de uma lancheira isotérmica prevista para este fim é 



recomendada. Nenhum envio ou entrega de refeições à hora do almoço será aceite. Por razões 

de higiene, não será permitida a utilização de forno micro-ondas pelos alunos. 

VI. CDI 

O Centro de Documentação e Informação (CDI) e a Biblioteca Centro de Documentação (BCD) 

estão abertos de acordo com os horários elaborados pelos professores de documentação. Estes 

horários, afixados à entrada das duas bibliotecas, podem mudar durante o ano, em função dos 

projectos pedagógicos levados a cabo pelos professores documentalistas. 

Os alunos deixam as suas pastas na entrada. É proibido ingerir produtos alimentícios ou bebidas 

no interior das bibliotecas. O silêncio e a calma devem ser respeitados. 

O CDI e a BCD são ao mesmo tempo bibliotecas, locais de trabalho, de pesquisa e de utilização 

pedagógica dos computadores e das tabletes abertos a todos. Os telemóveis não são permitidos 

excepto para uso pedagógico aprovado pelo professor documentalista. 

É possível aceder ao CDI e à BCD durante o tempo livre (pausa para almoço, intervalo, estudo), 

dentro dos limites dos lugares disponíveis. 

O empréstimo dos documentos é gratuito. Os documentos dados emprestados   devem ser 

devolvidos dentro do prazo (15 dias, renovável uma vez) e em bom estado de conservação. 

Qualquer livro perdido ou danificado fora da utilização normal será pago pela família depois de 

dois avisos terem sido enviados. É possível, para cada família, consultar as contas dos seus filhos 

no portal documentário ESIDOC 

(https://3930001r.esidoc.fr/). Os códigos de acesso estão disponíveis na plataforma EDUKA, no 

separador "aluno". 

A carta da vida no CDI e no BCD será comunicada aos alunos e afixada (cf. Anexo 1) 

VII. RESIDÊNCIAS / utilização das instalações para alunos 

A residência é reservada aos alunos. A residência é um lugar para relaxar, um espaço amigável e 

agradável. Como lugar de vida comunitária e para que todos se possam sentir bem, pede-se aos 

alunos que cuidem dela. Eles têm de se respeitar uns aos outros, o mobiliário, o equipamento e 

manter a residência limpa. o regulamento interno é aplicável. 

 

VIII. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

A estabelecimento propõe actividades extracurriculares aos alunos. Estas actividades opcionais 

e mediante pagamento têm lugar de segunda a quinta-feira após as aulas e permitem aos 

estudantes de praticar actividades desportivas, linguísticas, culturais ou artísticas. Estas 

actividades são oferecidas em 3 línguas (francês, inglês, português). 



O programa é comunicado no início do ano lectivo. As inscrições são trimestrais e começam no 

início do ano lectivo em Setembro, em Janeiro e em Março. Os pais que desejem inscrever os 

seus filhos devem respeitar as regras especificas das actividades extra-curriculares que 

encontrará no anexo do regulamento interno (ver Anexo 2). 

 

IX. UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO 

A utilização de qualquer dispositivo digital ou electrónico, salvo para fins pedagógicos, não é 

permitida nas instalações da escola, excepto no interior de residência dos alunos. 

Os alunos com telemóveis devem desligá-los e guardá-los à chegada à escola. Os adultos do 

estabelecimento podem confiscar o dispositivo em caso de desrespeito destas regras. O objecto 

será em seguida entregue ao Director da escola. 

Os encarregados de educação podem recolher objectos confiscados junto do Director da escola 

ou do seu representante que decidirá sobre a punição apropriada em concordância com a família. 

A consulta na Internet só é permitida para sítios de natureza pedagógica e cultural. Os 

utilizadores são obrigados a respeitar a "Carta do utilizador do computador e da Internet", assim 

que esta for publicada. 

 

X. SEGURANÇA 

É proibido introduzir ou utilizar no estabelecimento qualquer objecto ou produto perigoso (arma, 

produtos ilícitos...). 

Durante os intervalos ou pausas para almoço, os alunos devem obrigatoriamente sair das salas 

de aula. 

É proibido correr nos corredores. 

Os jogos de bola só são permitidos nos campos desportivos. 

As brincadeiras durante o intervalo devem ser feitas com respeito e gentileza. 

Os alunos devem respeitar o mobiliário, o equipamento da escola, as instalações e a limpeza dos 

sanitários. 

Procedimentos em caso de incêndio, evacuação e confinamento: 

- Os exercícios de segurança previstos nos PPMS são realizados pelo menos três vezes por ano.  

- As instruções são afixadas em cada sala do estabelecimento. 

 



XI. DISCIPLINA: CASTIGOS E SANÇÕES 

Os processos disciplinares são instaurados de acordo com quatro princípios fundamentais: a 

legalidade das sanções e procedimentos, o princípio do contraditório, a proporcionalidade e a 

individualização das sanções. 

Duas categorias serão distinguidas: punições escolares e sanções disciplinares. 

➢ As punições escolares são decididas em resposta imediata pelo pessoal do estabelecimento. 

Elas dizem respeito a violações menores das obrigações dos alunos, perturbações na vida da 

turma e do estabelecimento. 

As punições escolares são as seguintes: 

- Advertência escrita, 

- Pedido de desculpas oral ou escrito, 

- Dever extra com ou sem castigo, 

- Castigo para fazer um trabalho ou exercício que não tenha sido feito, 

- Exclusão pontual de uma disciplina (medida excepcional e monitorada) 

- Serviço comunitário. 

 As sanções disciplinares são da responsabilidade do Director da escola. Elas dizem 

respeito a danos a pessoas e bens, incumprimentos graves das obrigações dos alunos. 

Elas podem ser acompanhadas por uma suspensão total ou parcial. 

As sanções são as seguintes: 

- Advertência, 

- Culpa, 

- Medida de responsabilidade, 

- Exclusão temporária da turma, 

- Exclusão temporária da escola (limitada a 8 dias). 

- Exclusão permanente do estabelecimento (só o Conselho de Disciplina é competente para 

proferir esta sanção). 

➢ A fim de oferecer uma solução alternativa ao Conselho Disciplinar, uma Comissão Educativa, 

composta de acordo com as necessidades, de professores, pessoal educativo, membros da 

direcção, pessoal médico e social, representantes dos pais e alunos, poderá reunir-se. 

 



CAPÍTULO II: DIREITOS DOS ALUNOS (art L.511-2 do Código da Educação) 

I. DIREITO DE EXPRESSÃO COLECTIVA - AFIXAÇÃO  

Os alunos têm o direito à liberdade de informação e expressão, respeitando o pluralismo e os 

princípios de neutralidade e laicidade. O exercício destes direitos não autoriza actos de 

proselitismo e propaganda. 

 

II. DIREITO A PUBLICAÇÃO: (art L.511-8 do Código da Educação) 

Nenhuma publicação pode ser anónima. 

As publicações escritas pelos estudantes podem ser difundidas livremente no estabelecimento 

após aprovação pelo Director ou pelo seu representante, desde que não sejam ofensivas ou 

difamatórias e não infrinjam os direitos dos outros, a ordem pública ou o funcionamento normal 

do estabelecimento. 

No caso de um parecer desfavorável, o Director informa o Conselho de Escola na sua reunião 

seguinte. Antes de o fazer, entrará em diálogo com o estudante que escreveu o artigo e com os 

representantes dos alunos do CVL. 

Em caso de incumprimento das regras, independentemente das sanções civis ou penais que 

possam ser impostas aos responsáveis e redactores da publicação, quer sejam ou não maiores 

de idade, os alunos em causa podem ser sujeitos a sanções disciplinares, que podem ir até à 

exclusão permanente da escola. 

 

III. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO 

As associações declaradas em conformidade com a lei moçambicana estão sujeitas à autorização 

do Conselho de Escola, após apresentação ao Director de uma cópia dos estatutos. Só podem ser 

criadas e geridos por alunos maiores de idade ou adultos do estabelecimento. As suas actividades 

devem ser compatíveis com os princípios do serviço público de educação e além disso, não 

podem ser de natureza política ou religiosa. 

Todas as associações são obrigadas a subscrever desde a sua criação seguros que cubram todos 

os riscos que possam surgir durante as suas actividades. 

Os alunos maiores de idade podem assim criar uma associação sócio-educativa dentro do 

estabelecimento. Cada associação deve contactar o Director para se informar sobre os 

regulamentos. A adesão é voluntária e pode estar sujeita a uma taxa. 

 

IV. DIREITO DE REUNIÃO (art L.511-10 do Código da Educação) 



O objectivo deste direito é facilitar a informação dos alunos. O direito de reunião é exercido fora 

do horário de aulas. O Director pode autorizar uma reunião com base num pedido fundamentado 

dos organizadores, com a participação de personalidades externas. O pedido de autorização de 

uma reunião deve ser apresentado previamente pelos delegados ou pelos presidentes das 

associações. O pedido deve especificar: o objectivo da reunião, a sua duração, o papel das 

pessoas esperadas e, se forem convidadas personalidades externas, os seus nomes e qualidades. 

 

V. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

Os alunos do liceu e os alunos do colégio têm o direito de ser representados nos seguintes órgãos: 

Conselho de Escola, Conselho do Segundo Grau, Conselho Disciplinar, Conselho de Turma, 

Comissão de Educação para a Saúde e Cidadania, Comissão de Saúde e Segurança e Conselhos 

de Vida dos Alunos do Liceu. Os alunos do primeiro grau também podem eleger delegados. Estes 

delegados reúnem-se regularmente para ouvir as suas opiniões sobre a vida do estabelecimento. 

 

VI. DIREITOS INDIVIDUAIS 

O acolhimento e escolarização de alunos com necessidades especiais é uma obrigação ao abrigo 

das disposições sobre igualdade de direitos e oportunidades, participação e cidadania das 

pessoas com necessidades especiais. A estabelecimento deve assegurar-se de que tudo é feito 

para facilitar o seu percurso escolar. 

Os alunos têm o direito ao respeito pela sua integridade física e moral, liberdade de consciência, 

respeito pelo trabalho e pelos bens. 

 

Eles são também livres de expressar as suas opiniões dentro da escola, no respeito pela liberdade 

de consciência, no respeito pelos outros e pelo presente Regulamento. 

Menções positivas podem ser feitas no boletim e caderneta escolar, a fim de destacar os alunos 

que estão particularmente envolvidos na vida do estabelecimento e das suas instâncias. 

 

CAPÍTULO III: OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS E DAS FAMÍLIAS  

As obrigações são impostas a todos os alunos. 

 

I. NEUTRALIDADE E LAICIDADE 



Como todos os membros da comunidade escolar, os alunos estão sujeitos ao estrito 

cumprimento dos dois princípios fundamentais de neutralidade e laicidade. 

Em conformidade com as disposições do artigo L.141-5-1 do Código da Educação, é proibido o 

uso de símbolos ou vestuário pelos quais os alunos manifestem ostensivamente uma filiação 

religiosa. Se um aluno ignorar a proibição imposta na alínea anterior, o Director do 

estabelecimento organiza um diálogo com este aluno antes de instaurar qualquer processo 

disciplinar. 

 

II. ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

A. AUSÊNCIAS  

As datas das férias escolares são afixadas e distribuídas no início do ano lectivo e devem ser 

respeitadas. 

Qualquer ausência deve ser justificada pelos pais na caderneta de ligação. As ausências 

previsíveis devem ser informadas. Após uma ausência de 3 dias ou mais por razões de saúde, é 

necessário um atestado médico declarando que a criança não é contagiosa. Os pais são 

aconselhados a não mandar o seu filho doente ao estabelecimento. 

Sem justificação de falta, a escola reserva-se o direito de não aceitar a criança (em particular no 

secundário). 

O número de faltas justificadas e injustificadas é registado no boletim escolar. 

 

B. DISPENSA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

As dispensas de EFS solicitadas pelos pais por mais de 2 sessões sucessivas devem ser 

acompanhadas de um atestado médico. 

C. ATRASOS 

A fim de assegurar que as aulas decorrem sem problemas, os alunos devem chegar a tempo. 

Depois das 7h45, o professor da turma ou a pessoa responsável pela "vida escolar" (para o 

primário), CPE (para o secundário), preenche um bilhete de atraso que é endossado pelos pais. 

Um aviso com o número de chegadas tardias por mês é entregue para informar da recusa de 

admissão à turma na próxima chegada tardia. A admissão à aula pode ser recusada após dois 

atrasos mensais. 

Para o segundo grau, após dois atrasos injustificados, o aluno é objecto de uma observação 

escrita a ser assinada pelos encarregados de educação, que advertem que no caso de um terceiro 

atraso (no período inter-férias), será aplicada um castigo de uma hora. 



 

D. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO 

Para todos os alunos pré-escola, a pessoa responsável pela recolha das crianças é convidada a 

entrar a sala de aula. 

Os pais de outros alunos do elementar deverão esperar pela saída das crianças no átrio. 

Por razões de segurança, os pais não podem entrar no estabelecimento sem autorização. 

A vigilância é prestada 15 minutos após o final das aulas. O estabelecimento não pode ser 

considerado responsável civilmente por qualquer acidente que ocorra para além destes limites 

(fora do estabelecimento). 

Não é permitida a saída do estabelecimento antes da hora, a menos que tenha sido obtida uma 

autorização escrita que isenta o estabelecimento de qualquer responsabilidade pelas horas de 

estudo no início ou fim do dia. 

Os alunos da pré-escola são recolhidos pelos seus pais ou responsáveis designados por eles por 

escrito, directamente das salas de aula.  

 

Os alunos do ensino básico não estão autorizados a sair do estabelecimento sozinhos. Pede-se 

aos pais ou responsáveis por eles designados que esperem pelos alunos na entrada arborizada. 

No caso dos alunos do colégio, se forem para casa sozinhos, deve ser apresentada uma 

autorização escrita assinada pelo encarregado de educação, especificando a hora autorizada de 

saída e eximindo a escola de qualquer responsabilidade, por qualquer saída fora das horas 

indicadas no horário. 

Apenas os alunos dos níveis de liceu estão autorizados a abandonar a estabelecimento no final 

do dia ou à hora do intervalo do almoço se um professor estiver ausente, mediante apresentação 

do seu cartão de aluno (fotografia). Não estão autorizados a sair do estabelecimento entre duas 

horas de aulas. 

 

E. CIRCULAÇÃO E ACESSO AO ESTABELECIMENTO 

A estabelecimento tem duas entradas: uma para o primário e outra para o secundário. 

As famílias escolhem uma ou outra entrada para deixar os seus filhos, mas não podem em 

circunstância alguma atravessar o pátio da escola ou o segundo grau para deixar ou ir buscar os 

seus filhos às aulas. 

Devido à configuração das instalações, os pais devem estar atentos ao trânsito e ao 

estacionamento de veículos em frente do estabelecimento. 



Os pais ou condutores deixam as crianças e param apenas o tempo suficiente para as deixar. Em 

caso de obrigação, só é permitido o estacionamento nos lugares alocados para o efeito. 

O acesso às instalações é estritamente controlado. As pessoas externas ao serviço recebem um 

crachá de "visitante" e serão levadas à administração pelos guardas da administração. Serão 

então escoltados até à saída pelo seu interlocutor. 

Por razões de segurança, a rampa de acesso do lado primário não pode ser utilizada pelos 

veículos quando saem do estabelecimento. Os lugares de estacionamento dos autocarros devem 

ser respeitados. 

A fim de reforçar a segurança, qualquer pessoa (pais ou encarregados de educação) que deixe ou 

vem buscar uma criança (crianças) dentro do estabelecimento deve estar na posse de um crachá 

de identificação. Sem este crachá, a pessoa será sistematicamente controlada e terá de esperar 

até ao fim do movimento para o fazer. 

 

Elementos de procedimento: 

 Os guardas são autorizados a verificar o crachá aleatoriamente sob apresentação de um 

documento de identidade. 

 Os guardas terão um registo com a lista de famílias e responsáveis à saída dos alunos. 

 Casos em que a pessoa controlada não será autorizada a sair do estabelecimento com 

a(s) criança(s): 

 

o A pessoa não tem o crachá 

o O documento de identidade não corresponde a um dos nomes no crachá 

o O nome da pessoa está no crachá, corresponde à identificação, mas não consta do 

registo 

o Se tivermos de recusar a saída de uma criança pelas razões mencionadas no ponto 

anterior contactaremos os pais a fim de obter detalhes sobre a identidade da 

pessoa. 

 

F. ACTIVIDADES EXTERNAS / SAIDAS / VIAGENS 

As actividades fora do liceu (saídas facultativas, inquéritos, viagens, etc.) exigem que o 

estudante menor seja autorizado a participar pelo seu encarregado de educação. 

Qualquer passeio fora do estabelecimento requer autorização prévia do Director e informação 

do CPE. 

 



III. TRABALHO PESSOAL 

Todos os alunos devem realizar o trabalho solicitado pelos professores sob pena de sofrer 

castigos ou sanções. Os pais são convidados a verificar regularmente o trabalho solicitado pelo 

pessoal docente. 

 

CAPÍTULO IV: HIGIENE E SAÚDE  

I. SIGILO PROFISSIONAL. 

Toda a informação sobre a saúde do seu filho é confidencial e o pessoal de saúde está obrigado 

ao sigilo médico. 

II. CUIDADOS 

A estabelecimento tem um serviço de saúde para os alunos. 

A enfermaria tem um registo específico: estão registados o nome do aluno que recebeu 

cuidados, a data e hora da intervenção, as medidas de cuidados e emergências tomadas, assim 

como qualquer decisão de encaminhamento do aluno. 

Qualquer ida à enfermaria deve ser excepcional e realizar-se fora das aulas sempre que possível. 

Os alunos devem ter a sua caderneta de correspondência visada pela vida escolar. Se o estado 

de saúde de um aluno exigir o seu regresso a casa, isto não pode ser feito sem a aprovação da 

enfermeira. Para os menores, qualquer saída para casa deve ser aprovada por um dos pais e um 

adulto deve estar presente na enfermaria para recolher a criança. 

A fim de promover a qualidade dos cuidados e das relações com as famílias, deve ser 

rigorosamente preenchido o formulário confidencial da enfermaria preenchido na Eduka no 

momento da inscrição ou da reinscrição dos alunos e contendo uma autorização para os cuidados 

em caso de emergência. Para o bem-estar e melhor monitoria dos alunos, devem ser introduzidas 

as datas das vacinações obrigatórias e qualquer informação de saúde relevante. 

Os pais devem também indicar no momento do registo se a criança usa óculos, um aparelho 

auditivo ou outros dispositivos, e se devem ou não ser usados permanentemente. 

Durante o ano, as famílias são obrigadas a comunicar quaisquer doenças infecciosas, incidentes, 

acidentes ou check-ups adicionais dos seus filhos. 

Os alunos devem submeter-se aos controlos e exames médicos organizados para eles. 

Dependendo do estado de saúde do aluno, a infermaria, se o considerar necessário, avisará os 

pais. Só ela tem o direito de os chamar e não o aluno. Nenhum aluno será autorizado a voltar 

para casa sozinho ao sair enfermaria. 

 



III. MEDICAMENTOS 

Nenhum medicamento pode ser levado para a escola e tomado de maneira autónoma pela 

criança. Em caso de tratamento médico, mesmo benigno, é imperativo contactar a 

enfermeira/vida escolar, disponibilizar-lhe a medicação e fornecer-lhe o protocolo médico, se 

aplicável, para a administração da medicação à criança. 

Para todos os medicamentos tomados na escola, no caso de alunos que sofrem de uma doença 

crónica (alergia ou outra) ou de uma deficiência, as instruções são: 

- criar um projecto de acolhimento individualizado (PAI) a estabelecer entre a escola/os 

pais e o médico de referência 

- fornecer à enfermeira da escola os medicamentos prescritos pelo médico. Estes serão 

colocados na enfermaria no kit de primeiros socorros da criança. 

- colocar à disposição da enfermeira todos os materiais necessários para os cuidados de 

saúde. 

 

IV. EMERGÊNCIAS 

Um protocolo de emergência é afixado no corredor da Direcção. 

Em caso de doença, acidente ou doença, o aluno é levado para a enfermaria sempre que 

possível. 

Outras emergências são comunicadas à vida escolar ou à administração e o aluno será atendido 

pelos serviços de emergência. 

Em caso de acidente grave que exija a intervenção ou hospitalização de um médico, os pais serão 

informados. Se for necessária uma intervenção de emergência, a criança será levada 

imediatamente pelo agente designado pela escola para o Hospital Privado de Maputo, localizado 

atrás do estabelecimento, para que os primeiros socorros possam ser prestados o mais 

rapidamente possível. Em situações que não exijam uma intervenção tão rápida, a criança será 

levada pelo serviço de ambulância da SOS Netcare para a unidade de saúde que os pais indicaram 

no formulário de candidatura. 

A família será imediatamente notificada se a criança tiver um problema de saúde, desde que as 

informações necessárias tenham sido preenchidas sobre a EDUKA. É importante fornecer à 

administração um número nacional para que a família possa ser facilmente contactada em caso 

de emergência. 

Na ausência da família ou de um tutor formalmente nomeado, o chefe de estabelecimento 

tomará as medidas que considerar necessárias. 



Os pais são responsáveis por informar a administração de qualquer alteração nos seus dados de 

contacto. 

Em caso de acidente, será feita pelo estabelecimento uma declaração à companhia de seguros. 

Todo o acompanhamento será então realizado em coordenação entre os pais e a enfermeira. 

 

V. DOENÇAS CONTAGIOSAS 

No caso de uma doença contagiosa constatada na criança, os pais informarão imediatamente a 

administração, que informará então as outras famílias, se necessário. 

A fim de evitar qualquer cadeia de contágio e no caso da presença de piolhos ou lêndeas 

encontradas no cabelo de um aluno, a família será contactada para recolher a criança. A criança 

será admitida na turma assim que estiver livre de piolhos e lêndeas. 

 

VI. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

No âmbito do programa de saúde e do programa de educação em higiene alimentar, pede-se às 

famílias que evitem fornecer aos alunos alimentos demasiado gordurosos, demasiado doces ou 

demasiado salgados para o lanche. No âmbito escolar, os refrigerantes, bebidas energéticas e 

bebidas alcoólicas são estritamente proibidos no recinto escolar. 

É estritamente proibido aos alunos de fumar ou usar cigarro electrónico no interior do 

estabelecimento. 

Enquanto se esperam espaços adicionais apropriados, são disponibilizadas duas áreas para 

fumadores no exterior para o pessoal adulto que assegurará que as portas estejam fechadas para 

evitar qualquer inconveniente aos não fumadores. 

 

CAPÍTULO V: INFORMAÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS  

 

I. COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 

A comunicação com as famílias será feita principalmente por e-mail, telefone, Pronote (apenas 

no segundo grau) ou através da caderneta de ligação entregue ao aluno no início do ano 

lectivo. 

A transmissão de informações por correio electrónico será privilegiada. 



A fim de assegurar uma monitoria cuidadosa dos alunos, os pais que são convidados a encontrar-

se com um professor ou pessoal educativo do estabelecimento comprometem-se a responder e 

a dar seguimento a este pedido de reunião. 

No início de cada ano é organizado um encontro para cada turma ou ciclo para explicar o 

funcionamento da turma, da escola e os objectivos pedagógicos. 

Os pais que desejem encontrar um membro do pessoal do estabelecimento devem fazer um 

pedido com antecedência, de preferência por escrito. 

II. SEGURO 

A estabelecimento celebrou um "contrato de estabelecimento" apenas para actividades 

organizadas pelo liceu que requerem um seguro. 

É obrigatória (responsabilidade civil) para actividades extracurriculares oferecidas pelo 

estabelecimento. 

 

III. VENDA DE PRODUTOS NO ESTABELECIMENTO 

A venda de qualquer produto é proibida no estabelecimento, a menos que autorizada pela 

Direcção. 

IV. REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

Este regulamento pode ser revisto sempre que as circunstâncias o exijam. As suas modificações 

são validadas pelo Conselho escolar. 

Este regulamento foi adoptado pelo Conselho escolar a 16 de Junho de 2022. 

Inclui: 

 Anexo 1: uma carta informática. 

 Anexo 2: Regulamento para actividades extra-curriculares 

 Anexo 3: uma carta para a vida no CDI e no ABCD 


