
• tratar com respeito e correção qualquer 
membro da comunidade educativa; 
 

• respeitar a autoridade e as instruções dos 
professores e do pessoal não docente; 
 

• participar nas atividades educativas ou 
formativas desenvolvidas na escola, bem como na 
sua organização; 
 

• zelar pela preservação, conservação e asseio das 
instalações, material didático, mobiliário e espaços 
verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos, 
e respeitar os bens de todos os membros da 
comunidade educativa; 
 

• reparar os danos causados quer durante a 
permanência na escola, quer em atividades 
promovidas fora do recinto escolar; 
 

• não possuir e não consumir substâncias aditivas 
(drogas, tabaco e bebidas alcoólicas) nem promover 
qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo 
das mesmas; 
 

• não transportar quaisquer materiais e 
equipamentos que perturbem o funcionamento das 
atividades letivas ou possam causar danos físicos ou 
psicológicos a qualquer membro da comunidade 
educativa; 
 

• não utilizar telemóveis, equipamentos    
tecnológicos, programas ou aplicações   
informáticas nos locais onde decorram aulas ou 
reuniões, exceto quando autorizados; 
 

• não captar nem difundir quaisquer sons ou 
imagens de atividades letivas e não letivas, sem 
autorização prévia; 
 

• apresentar-se devidamente fardado (não 
podendo usar chapéu ou boné em espaços 
cobertos). A farda deve estar limpa; 

 

• fazer-se acompanhar da caderneta escolar, 
apresentando-a sempre que solicitada, bem 
como todo o material necessário; 

• ser assíduo e pontual. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Por uma Escola de Qualidade! 
 
 
 
 
 

 

          Díli, 14 de setembro de 2021 
 

O Presidente, 
 

 
____________________ 

Acácio de Brito 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI 

CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA RUY 
CINATTI 

Secretaria: 3322073 * Fax: 3310581 
Rua 12 de Novembro – Santa Cruz – Díli 

http://www.eprc-celp.org 
e-mail: geral@eprc-celp.org 

NORMAS GERAIS 
ANO LETIVO 2021.2022 

 

                        
A Escola Portuguesa de Díli quer dar as boas-
vindas a toda a Comunidade Escolar para o ano 
letivo 2021/2022. 

O NOSSO DESAFIO 
 

O desafio da nossa Escola é fazer com que todos 
os alunos, sem exceção, desenvolvam as suas 
potencialidades, o que implica, por parte de cada 
um, a capacidade de se responsabilizar e 
empenhar-se na realização do seu projeto pessoal. 
Para tal, contamos com o apoio dos pais e 
encarregados de educação.  
 
A todos os pais, encarregados de educação ou 
outros agentes educativos apela-se a que 
acompanhem o aluno na sua vida escolar, dando a 
devida atenção ao cumprimento de algumas das 
principais regras descritas neste folheto: 

- manifestando interesse pela vida escolar dos 
seus educandos, falando com eles sobre a escola e 
incitando-os a serem empenhados no cumprimento 
das tarefas; 

- incentivando os seus educandos a falar em 
português; 

- verificando regularmente a caderneta escolar 
e as mensagens existentes no endereço eletrónico 
ou noutros meios de contacto; 

-certificando que os seus educandos possuem o 
material necessário à realização das atividades 
escolares. 

Os Encarregados de Educação deverão proceder 
ao pagamento da propina entre o dia 1 e 9 de 
cada mês. 
1.O não pagamento da propina no prazo 
estipulado obriga ao pagamento de uma multa 
correspondente a 20% do valor da propina devida, 
caso o pagamento seja realizado até ao último dia 
do mês em causa; 
2. Se o pagamento não for efetuado nesse hiato 
de tempo, a matrícula é suspensa, não podendo o 
aluno frequentar a escola a partir dessa data; 
3. Se o não pagamento da propina persistir até ao 
máximo de 60 dias, a matrícula é anulada. 
 

http://www.eprc-celp.org/
mailto:geral@eprc-celp.org


 
É essencial a boa cooperação Escola/Família 

 

Escola em tempos da pandemia da Covid 19: 
 

• SEGURANÇA EPIDEMIOLÓGICA – TODOS OS 

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS QUE PROTEJAM OS 
INDIVÍDUOS  
-OS ESPAÇOS DE ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA SÃO 
DIFERENTES 
-USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA 
-LAVAGEM SISTEMÁTICA DAS MÃOS 
-NÃO É PERMITIDO A PARTILHA DE MATERIAL ENTRE 
OS ALUNOS 
-DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ESPAÇOS COMUNS 
-HORÁRIOS DESFASADOS PARA CICLOS DE 
ESCOLARIDADE DIFERENTES 
-LIMPEZA SISTEMÁTICA DE OBJETOS E ESPAÇOS 

 

São adoptadas medidas complementares ao ensino e 
à aprendizagem presencial: a todos os professores, 
alunos (do 1.º ciclo ao Secundário) e pais e 
encarregados de educação, sendo atribuído um 
endereço eletrónico específico da escola. 
 
1.Calendário Escolar 2020/2021 

 

Períodos Início Termo 

1º 
14 de setembro 

2021 
17 de dezembro de 

2021 

2º 
3 de janeiro de 

2022 
5 de abril de 2022 

3º 
19 de abril de 

2022 

7 de junho 2022 – 9º, 11º 
e 12º anos 
15 de junho de 2022 – 5º, 
6º, 7º, 8º e 10º anos 
30 de junho de 2022 –
Educação pré-escolar e 
1ºciclo do ensino básico 

 
Serviço de Refeitório: A compra da senha de 
refeição deve ser feita na véspera e custa $1,75. A 
compra da senha de almoço no próprio dia custa 
$2,25. 
 

 

Interrupções letivas 

1ª Interrupção letiva 
20 a 31 de dezembro de 
2021 

2ª Interrupção letiva 
28 de fevereiro a 2 de março 
de 2022 

3ª Interrupção letiva 6 a 18 de abril 2022 

 

 
2.Horário de Funcionamento - Serviços da Escola 

Secretaria: 8h00 às 17h00 

Biblioteca: 8h00 às 18h00 

Reprografia: 8h00 às 17h00 

Refeitório: 11h30 às 14h00 

Bar: 8h00 às 17h00 

 

3.Acessos e Visitas 
Horário de funcionamento - a escola abre às 
7h00 e encerra às 19h00. 

• Os alunos são deixados à entrada da 
escola, exceto as crianças da Educação pré-
escolar que deverão ser acompanhadas pelos 
encarregados de educação até à sala de aula, 
respeitando a sinalização. 

• Os contactos com os 
professores/educadores serão efetuados no 
horário de atendimento indicado no início do 
ano. Caso pretendam ser recebidos noutra 
hora, devem avisar com antecedência, 
utilizando os canais disponíveis. 

 

É expressamente proibida a saída de 
qualquer aluno da escola durante o seu 
horário escolar. 

 

4.Identificação 
Os alunos devem apresentar o cartão da 
escola, sempre que o mesmo for solicitado 
por qualquer elemento da comunidade 
educativa. 

 

5.Justificação de Faltas dos Alunos 
A justificação de faltas é obrigatória, tendo o 
encarregado de educação 3 dias úteis para o 
fazer. A falta de atraso nos tempos intercalares 

não é justificável. 
 

6.Utilização da língua portuguesa 
Dentro do espaço escolar, é obrigatório 
utilizar a língua portuguesa. 

 

7.Deveres dos Alunos 
Com vista à formação de cidadãos 
responsáveis, os alunos devem pautar o seu 
comportamento pelos princípios de 
honestidade, respeito, justiça, 
responsabilidade e cumprimento dos 
seguintes deveres gerais: 

• conhecer e cumprir o regulamento interno, as 
normas de funcionamento dos serviços da 
escola, subscrevendo a declaração anual de 
aceitação do mesmo; 

Feriados 

Mês Dia Efeméride 

novembro 

01 
02 
12 
28 

Dia de Todos-os-Santos 
Dia de Todos -os- Fiéis Defuntos 
Dia Nacional da Juventude 
Dia da Proclamação da 
Independência 

dezembro 

7 
8 

Dia da Memória 
Dia da Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição 

março 3 Dia dos Veteranos 

maio 

1 
3 
20 

 

Dia Mundial do Trabalhador 
Idul Fitri 
Dia da Restauração da 
Independência 

junho 

10 
 

16 

Dia de Camões, de Portugal e das 
Comunidades Portuguesas 
Dia do Corpo de Deus 
 


