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Preambulo 

 

A admissão de crianças e jovens na EPD deve tomar em conta, não só o disposto nos normativos 

legais, mas também fatores de especificidade relativos ao meio em que a escola se insere.  

Tal como é referido no diploma legal da sua criação, a Escola Portuguesa de Díli deve constituir 

um espaço privilegiado de formação de crianças e jovens, de afirmação e aprofundamento da 

língua e cultura portuguesas e orientado para a prestação de um serviço de educação de 

qualidade. 

Neste contexto, a frequência da Escola Portuguesa de Díli das crianças e jovens deve ser 

extremamente criteriosa no que se refere ao domínio da língua portuguesa, pois só desse modo a 

Escola pode cumprir integralmente a sua missão de prestar um serviço de educação de qualidade 

em Díli e em Timor-Leste.   

Essa exigência prende-se, não com o acesso, mas sim com a integração da criança /aluno na escola 

e no espaço de aprendizagem grupo /turma. 

Assim, o acesso à 1ª matrícula na EPD deve tomar em conta as suas capacidades, definidas pelo 

diretor da escola através do número de grupos /turmas por ano de escolaridade e o número 

máximo de crianças e alunos para cada grupo /turma. O acesso encontrará ainda nas prioridades 

de entrada a respetiva admissão.  

 

Prioridades de Acesso 

 1.       Pré-escolar 

1.1.  De acordo com o estabelecido na legislação aplicável, o número de crianças em cada grupo 

no pré-escolar terá como limite máximo as 25 crianças por grupo. 

1.2.  Em casos excecionais, o diretor pode autorizar a ultrapassagem do limite de crianças referido 

no número anterior, através de despacho interno fundamentado. 

1.3.  Na admissão de crianças para o pré-escolar têm prioridade, sucessivamente, as crianças: 

1.3.1.        De nacionalidade portuguesa; 

1.3.2.        De nacionalidade timorense; 

1.3.3.        Outras nacionalidades. 

1.4.  Dentro de cada prioridade definida no número anterior, têm prioridade as crianças: 

1.4.1.        Filhos do pessoal docente e não docente da EPD; 

1.4.2.        Irmãos de crianças e alunos que já frequentem a escola; 

1.4.3.        Crianças mais velhas, contando-se a idade em anos, meses e dias; 



 
 

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI  
ANO LETIVO 2018.2019 

1.4.4.        Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro do ano em que 

pretendem aceder à escola; 

1.4.5.        Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro 

do ano em que pretendem aceder à escola. 

 

Díli, 17 de maio de 2019 

 

O diretor, 

 
Acácio de Brito 

 


