
ADENBA
A0 REGULAMENTO INTERNODA EPLCELP

Excel¡ Porlllguul de Lnlnd¡ v Czntro de Ensino e Línglu Ponngnm

Considerando a nmssinnde de adequar o Regulamenlo lnlcmo ns recomendações :lo
Órgão iss Tmala sabre ns condições dia zdmissnn e malrículn d: ninnns. s lendo em coma
a necessidade de atualiur n pcriodícidadc e nonnns rvlalívus ao pagamcnlo d: propinas
2 uu de mnincnin e csmhcíecidn. nos lcmios do númcm 2 do anigo m# dn Capitulo
x, n prcscnlc adm-ida. que introduz allemçõcs ao (tnpiinio IX. nomendamenlc nn qu: s:
rvfeie aos scguimes artigos:
191.”, numero 2, alínea ai. 192.", número I; I'm”, númcms 1. 2 c 3, acrcscemando-se o
númzm4; e 197.* qns, na nova rnnnniaçao. ma npcnas nove númcws.
As cláusulas ciiadas pass-um a ler a seguinie icdnçan.

Secçio l
Pré-inucricñns. Inscrições,Mnrirnlas e Rennvnçin de Mnninnins

Artignm.”
Cnndíçõrs de ndmlsslo.

l. E reservada ii Direção da Coopermivn o dirciw de admissão do cundldmu
insdinnis consuha da Direção Pcdagó a.

z. Não exislindn lugares dispnníveis para maos osalunus pfé-inscrílcs. em cada anu
letivo. consideram-sc os sagniniss crilérius:
n) pm ordem de :idade:
i. imãos as anuais ulunos da EPL:
n. ín-nãns de antigos nlunos da nm;
!Íl !ilhas d: amigos alunos da EPL:
IV. candidains n: nacionalidade penuguesa:
v cmi/lidam: d: nacionalidade angulana,
vi candianios de oulms nscinnniidadss.
m n aprovcilamcntoccnsliluiSemple um famrde seisçso.

J. Aplicados os crilórlos definidos. no ponto nmcricr. a inscrição e precedida pm' um
processo n: admissão. du qnni podem constar ¡eslcs de ccnhecimcmn ou
psicaiec s. as scams com a raixn elâria e o gran d: ensino n qu:: o ninnn ss
candidau.

Artigo m.-
lnxtriçia dos ninnnn que inqnenmn 1 Escol¡ pel¡ 1.- va.

l. Pelo alo da ¡nsci-içao. o :ncarregadn de educação do cnndianin a ainno, se nssiin
o pisisnaei, podem' sclicilar z sua admissão crime sócio da CPI-ZA.

z. A inscrição Km lugar. nas ninzos definidas anualmiznl: pula nnsçao Pedagógica
sendo fnnnnlíudu Cum n prcenchimenm innegmi do impresso de Matrícula e a
aprsssnnaças da aocnnieniaçan exigida.



n

b)

scccio u
Yngamenlm
Artigo wo.-

Enqnldnmcnlu

. A frequência da EPL implica n pagamenio de uma iaxa de matricula c de um valor
anaai de propina. a paga: mcnsaimenie. por um periodo de 1o meses em mooda
nacional angolana. Kwanza.

o valor da propina e esxaoeiooido nas rei-mos do nnigc ao» do Decreto-Lei n."
183/1006, de o de seiemirro, sendo aprovado. pelo miniscro que ienna a
responsaiaiiidaae peias escolas ponagussas no esrrangeiro.
A rrequencia de alividadesexlncurriculares impiica iambem o pagamenio de uma
propina a ñxxr modianie a ripoiogia dc cada aiividode.
A inscrição e/on mairieuia rcreridas nos mimeros anleriares só scrao eonsidcrados
como válidas apos a apmsenxaclc do comprovativo do pigamznlo da respeiiva
propina, dnntm dos prazos deñnidcs para eaua urna delas.

.migo 197."

Propinas
A anuidade conespondenieaos scrvicos presiados peiu arividades iciivas da cada
aluno e pagn aimves de uma propina anual dividida ern dez prcsiaçoes iguais (de
seieninro a junho do ano seguinte).
o proçario supra manlH-se-á em vigor ern cada and lmivn e sera amado na
seercraria da EPL. podendo scr airerado nos iennos do arligu ao? do Decrsio-Le¡
n.” IB3/ZU06. de a de seicmbm.

o pagameoio da mx¡ de mairicuia e rei um iniiio. em sirnaiianeo com o
pngamcnw da propina relereme so mes de seaernoro.
Pam alunos da EPL que renovam o mairiouia, o pagamenio e feiw denlm do prazo
dcnnido anuaimenre para ereiios dc malricula. conoedendosemais dois dias úteis
apos a renovoçao da rnoiricuia.
para os ainnos qu: sc inscrevem peia primeira v=z no EPL. o pagamcnio é feita

no prazo de oinco dias úteis. após comunicação da exislênci¡ de vaga
A não apresentação do compmvulivo do pagamenm da inscríçãa anual. denao dns
prazos cstabelecidos no número anierior. implica o pcrda de direiio a Vngzna EPL
A fnmi-nçãn será cmi ' a aodia is de cada mes, com pmzn de pagamenio ale' ao
dia x do mês scgainie. sendo aplicada mania apos essa dava. e será rercrcnre aos
seguintes periodos;
a) dcmembro a junho do ano segainie;
oi nos meses de iuino e agosto nao sei-ao cobradas pmpinas.
A mauicula de irmaos dá dirciio aos segnimes desoonros;
a) de 15% para o zcrcgim iiuio:
b) de 25% para o quarro filho:
c) de 50% para o quinio oa mais rriiros.

o nao campnmenio da obrigaçso de pagamento da propina nos yum:
embclccidos. implica urna pcnoiizaçao de 5% da qnanria em divida por cada

semana de aimso, para alem da suspensao aulomáüca do aluno da frequência. se



este atraso se vcriñcar por um pcríodo superio! a três semanas. a Direção da
Coopcmiva reserva-sc o em.; de proceder à cessação a¡ matrícula.

8, Em msn d: desistência ou unnsfeyéncia do Aluno. não será vnslíluldo qualquer
Valor da Luxa dc nmlrlcula.

9. Em caso de dcsislência nu lranslcréncía do aluno. o valor mensal a. propina será
vesmuido m: totalidade. desde qu: :ssa situação seja comunicada, por escrílc.
nmes do início efelivo das aulas do ano letivo em causa.

Aprovado em Conselho Pedagógica a: oz de main de 2m.

0 ?residem da Direção da CPEA


