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2.º/3.º CICLOS E SECUNDÁRIO
2022/2023

1.º Período
De 05 de setembro a 16 de dezembro

05 de setembro – 9.º, 11.º e 12.º Anos. 
06 de setembro – 2.º CEB e 10.º Ano.
08 de setembro – 7.º, 8.º e 10.º Anos.

2.º Período
De 16 de janeiro a 31 de março de 2023

3.º Período
De 17 de abril a:

07  de junho - 9.º,11.º e 12.º Anos. 
14 de junho – 2.º CEB, 7.º, 8.º e 10.º Anos.



Presidente: Luísa Antunes
Subdiretor: António Marques (Área Financeira)
Adjunta: Cristina Viana (Área Pedagógica)

CAP - Comissão Administrativa Provisória

Pré-escolar: Isabel Moreira
1.º Ciclo: Teresa Nora
2.º Ciclo: Armindo Bernardo 
3.º Ciclo: Cláudia Videira
Secundário: Ana Besteiro

Coordenadores de Ciclo

Direitos e Deveres dos Alunos

Direitos

1. Beneficiar do apoio pedagógico proporcionado pelas estruturas da 
Escola destinadas ao desenvolvimento de atividades de enriquecimento do 
currículo.

2. Organizar visitas de estudo ou outras manifestações culturais, recreativas, 
desde que devidamente autorizadas pelos órgãos competentes.

3. Participar em iniciativas da Escola, sem prejuízo das atividades letivas.

4. Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou de 
doença súbita, ocorrido no âmbito das atividades escolares.

5. Participar, através dos seus representantes, no processo de elaboração 
do Projeto Educativo e do Regulamento Interno e acompanhar o respetivo 
desenvolvimento e concretização.

6. Participar no seu processo de avaliação nos termos definidos na lei e no 
Regulamento Interno.

7. Ser informado, pelo Diretor de Turma, no início do ano letivo, dos critérios 
gerais de avaliação aprovados pela Escola e dos demais critérios em que 
se baseia a sua avaliação.

Deveres

1. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários e 
das tarefas escolares que lhe forem atribuídas.

2. Ser, diariamente, portador da caderneta escolar e do cartão de estu-
dante emitido pela Escola, mostrando-o sempre que este lhe seja solicitado 
por algum professor ou funcionário, à entrada e saída da escola.
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3. Apresentar-se devidamente fardado e com aspeto limpo e cuidado (não 
será permitida a entrada na escola aos alunos que não se apresentem devi-
damente fardados).

4. Nas aulas de Educação Física o aluno deve respeitar o modelo de farda-
mento definido pela Escola/Regulamento Interno.

5. Tratar com respeito e correção todo e qualquer elemento da comunidade 
escolar.

6. Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos.

7. Responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer tipo de equipa-
mento quando danificado por negligência.

8. Participar nas atividades desenvolvidas pela Escola.

9. Justificar as faltas dadas às aulas, na caderneta escolar, nos três dias 
seguintes à sua ocorrência.

10. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes colabo-
ração.

11. Respeitar a legislação em vigor relativa à proibição de fumar, ao con-
sumo de bebidas alcoólicas ou de substâncias aditivas.

12. Não perturbar as aulas por qualquer meio.

13. Cuidar e guardar os seus pertences, assim como  identificá-los.

14. E@D: respeitar as regras do ensino a distância, em particular, 
apresentar-se fardado, manter-se atento à aula, corrresponder às 
propostas de trabalho e não fazer nada que possa prejudicar o  normal 
decurso das sessões.

Calendário de apresentações

5 de setembro:
    - 9.º Ano, 11.º Ano e 12.º Ano, às 14h00.

6 de setembro:
    - 5.º Ano e 6.º Ano, às 09h00;
    - 7.º Ano, 8.º Ano e 10.º Ano, às 14h00.
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Portões 

As apresentações são realizadas presencialmente, sendo os alunos recebi-
dos pelo diretor de turma nos seguintes portões:

   - 5.º Ano: Portão 4;
   - 6.º Ano: Portão 2;
   - 7.º Ano: Portão 2; 
   - 8.º Ano: Portão 4; 
   - 9.º Ano: Portão 1; 
   - 10.º Ano: Portão 2; 
   - 11.º Ano: Portão 4;
   - 12.º Ano: Portão 1;

 As aulas destes anos de escolaridade iniciam no dia útil a seguir ao da 
apresentação.

Medidas Gerais de Orgazização e Prevenção

• À chegada e saída da escola, os alunos devem dirigir-se diretamente à 
sala de aula designada. 

• Evitar que os alunos partilhem objetos/material escolar. 

• Não é permitido aos alunos trazerem material desportivo (bolas, 
raquetes …) para a escola.

• Utilização obrigatória de máscaras pelos alunos a partir do 7.º ano. 

• Desinfeção das mãos à entrada da escola (Portões). 

• Não é permitida a entrega de lanches, água ou material escolar aos 
alunos durante o período de aulas.

• Não é permitido que os alunos realizem qualquer festejo no recinto 
escolar e/ou sala de aula (aniversários, festas de despedida e outros).

• O acesso às salas de Informática, Educação Visual, Educação 
Tecnológica, Educação Musical e Espaços Desportivos fica limitado apenas 
aos alunos e professores afetos às mesmas.

• Sempre que necessário, os Delegados e os Subdelegados de turma 
podem ajudar na manutenção e operacionalização do Plano de 
Contingência, sempre orientados pelo Diretor de Turma.

• Os alunos com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem vir 
à escola.

• No caso de se manifestarem sintomas suspeitos, o aluno será 
encaminhado para uma área de isolamento até à chegada do respetivo 
encarregado de educação.
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Objetos esquecidos ou perdidos

A EPM-CELP não se responsabiliza pela guarda de objetos, pastas, mochi-
las, telemóveis e artigos eletrónicos, pelo que os membros da comunidade 
escolar, especialmente os alunos, não devem, por princípio, trazer para a 
instituição objetos de valor, devendo cuidar pessoalmente dos materiais a 
seu cargo.

Regras de utilização das instalações

1. É dever de todos os utentes preservar e utilizar corretamente as insta-
lações e equipamentos, assim como comunicar a ocorrência de qualquer 
desaparecimento, degradação ou acidente neles verificados.  

2. Não é permitida a utilização de quaisquer equipamentos tecnológicos, 
designadamente, telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações 
informáticas, nos locais onde  decorram aulas ou outras atividades   forma-
tivas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, 
exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja 
diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expres-
samente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou 
supervisão dos trabalhos ou atividades em curso.

Educação FísicaRegras de utilização das instalações

1. É dever de todos os utentes preservar e utilizar corretamente as insta-
lações e equipamentos, assim como comunicar a ocorrência de qualquer de-
saparecimento, degradação ou acidente, neles verificados.

          
2. Os balneários só podem ser utilizados com autorização do professor. O 
seu uso deve processar-se de forma ordeira , devendo os alunos deixar as 
instalações limpas e arrumadas.

3. Cada espaço de aula tem cacifos adstritos, para os alunos guardarem os 
seus objetos pessoais. Os alunos ficam responsáveis pelo         desapareci-
mento ou dano de quaisquer pertences que não tenham sido depositados 
nos respetivos     cacifos, devidamente trancados com cadeado próprio do 
aluno.

4. Nas instalações de EDF os alunos têm de utilizar fardamento específico 
para  a disciplina, conforme regulamento interno.
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Contactos:
Av. Do Palmar, nº562

Caixa postal 2940, Maputo-Moçambique
Site: www.epmcelp.edu.mz

Email: Infor@epmcelp.edu.mz
Telefone: 21 481300/ Telemóvel: (+258) 843053012


