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COMUNICADO 
 

 

Na sequência das informações recolhidas nas reuniões dos Conselhos de Turma Intercalares do 1º 

período e no registo de ocorrências efetuado pela Direção Pedagógica até ao momento, chama-se a 

atenção dos alunos, encarregados de educação e professores para o cumprimento das normas 

instituídas, nomeadamente, no que se refere aos seguintes aspetos: 

 Vestuário/Uso do uniforme (Artigo 118º, números 1 a 5 do Regulamento Interno) 

Todos os alunos estão obrigados a apresentar-se devidamente uniformizados, solicitando-se a maior 

atenção dos pais e a exigência do seu cumprimento por parte dos professores, que deverão proceder 

em conformidade com o previsto no Regulamento Interno sobre matéria de uniforme e vestuário dos 

alunos. 

  Permanência nas instalações escolares fora do turno ou dos tempos contemplados no horário do 

aluno (Artigo 115º, número 2; 113º, número 7 e 139º, número 3) 

Verificando-se que, em desrespeito do disposto no RI, aceite e subscrito no início do ano letivo por 

alunos e respetivos encarregados educação, muitos alunos permanecem na escola em períodos fora do 

previsto nos respetivos horários, lembra-se que a escola não tem capacidade para manter uma vigilância 

eficaz sobre tantos alunos, nomeadamente em período que deveriam estar à responsabilidade dos pais 

e não da escola, sobrecarregando as estruturas e prejudicando o normal funcionamento das atividades 

escolares. Chama-se assim a atenção para o estrito cumprimento da norma, sob pena de os alunos 

ficarem entregues a si próprios, sem que as entidades escolares saibam da sua presença na escola, com 

todos os riscos que essa situação comporta. 

  Serviço de refeitório/bar e de multicaixa (Artigos 95º, número 2 e 96º, número 3) 

Lembra-se a toda a comunidade que o refeitório/bar bem como o multicaixa destinam-se ao uso 

exclusivo de alunos, professores e funcionários, pelo que quaisquer outras pessoas não estão 

autorizadas a utilizar esses serviços. Trata-se de uma questão de preservação da segurança dos alunos 

que não devem, sob nenhum pretexto, estar vulneráveis à presença de pessoas não autorizadas ou de 

estranhos no recinto escolar. 

 

 



Ainda no que se refere ao serviço de bar, reforça-se que este não funciona durante o período de almoço 

(das 12h00 às 13h30), pelo que os pais e encarregados de educação deverão providenciar para que os 

seus educandos se alimentem de forma adequada, não permitindo ou facilitando que substituam o 

almoço por sandes ou tostas, o que se verifica com frequência, dada a constatação do número de alunos 

que permanecem no refeitório depois das 13h30, por vezes com falta às aulas, para se abastecerem 

desse tipo de comida.   

 Consumo de fast food  

A escola vem desenvolvendo, de acordo com as recomendações do Ministério da Educação, esforços 

para que os alunos tenham uma alimentação saudável. Para além do almoço que pode ser adquirido no 

refeitório (sopa, prato de carne ou peixe à escolha, bebida e sobremesa) os alunos têm à disposição, 

caso queiram trazer comida de casa, um micro-ondas e espaço próprio para as refeições. Pede-se, por 

isso, a colaboração dos pais para que não facilitem a aquisição de fast food fora do espaço escolar, 

situação que, para além das questões de saúde alimentar, sujeita os alunos a riscos de segurança 

desnecessários. 

 Acesso e circulação de pessoas no recinto escolar (Artigo 116º, números 1 a 4) 

Tendo em conta a necessidade de reforço das medidas de segurança dos alunos, já transmitida aos pais 

e encarregados de educação através do comunicado de 01 de novembro, realça-se o disposto nos 

números 1 e 2 do artigo 116º, que se transcrevem: 

“1. Os pais/encarregados de educação podem entrar na EPL até às 7h30 (8h00 na educação pré-escolar) 

e entre as 12h30 e as 13h30 (14h00 na educação pré-escolar), para entregarem os seus educandos.” 

“2. Durante o período letivo (das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30), os pais/encarregados de 

educação só podem entrar no recinto escolar após informarem a portaria da EPL sobre o motivo da sua 

visita, devendo abandonar as instalações assim que o assunto estiver terminado.”    

     A segurança dos alunos é uma prioridade e uma responsabilidade coletiva, pelo que se espera e 

apela à colaboração ativa de todos os intervenientes no processo educativo.   

 

 

Luanda, 10 de novembro de 2017 
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