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ACORDO DE ADESÃO AO PROJECTO EDUCATIVO  
E AO REGULAMENTO INTERNO DA EPM-CELP 

 
 
1.  A Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP) foi constituída ao abrigo de um acordo 

bilateral entre Portugal e Moçambique e rege-se pelo Decreto-Lei nº 241/99, de 25 de junho, republicado pelo Decreto-Lei nº 
47/2009 de 23 de fevereiro, alterado pelo Decreto-lei nº 211/2015 de 29 de setembro. Tem por objetivos, entre outros, a oferta 
da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Secundário, a cidadãos portugueses, moçambicanos e de outras nacionalidades. 

 
2. O Projeto Educativo da EPM-CELP tem como grande finalidade a “Cooperação, o empenho e a inovação” 
 
3. O Regulamento Interno é um instrumento de gestão e um documento de referência, nomeadamente quanto à definição de direitos 

e deveres da comunidade educativa. 
 
4. Assim, e tendo presente o direito das famílias à informação, declaro, na qualidade de Encarregado de Educação, que tomei 

conhecimento e aceito o seguinte: 
a) Os fundamentos e os objetivos do Projeto Educativo da Instituição; 
b) O articulado do Regulamento Interno, nomeadamente no que se refere: 

 À obrigatoriedade do uso do fardamento para acesso à Escola, apresentação do cartão da escola e posse da caderneta 
escolar; 

 Ao cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade dos meus educandos; 

 À proibição de uso de equipamento que, de alguma forma, perturbe o funcionamento das aulas, ou cujo uso não seja 
permitido pelo regulamento interno; 

 À proibição de circulação e permanência de encarregados de educação junto das salas de aula, espaços desportivos e nos 
respetivos corredores de acesso;   

 À responsabilização pela reposição de bens pertencentes à Escola ou a terceiros, danificados no espaço escolar pelos seus 
educandos; 

 Ao dever de acompanhamento no percurso escolar do(s) meu(s) educando(s) e comparecer na Escola sempre que solicitado; 

 À comunicação, à Escola, das alterações havidas na morada, nos contactos telefónicos ou no endereço de correio eletrónico 
do encarregado de educação. 

 A que os pagamentos das propinas e respetivas atualizações dos valores de referência cambiais ocorrerão mensalmente 
durante o ano letivo; 

 Que a EPM-CELP não restitui qualquer taxa, entretanto cobrada, designadamente pela inscrição, matrícula ou renovação de 
matrícula, propina de frequência ou das atividades extracurriculares, no caso de transferência ou saída da Escola por qualquer 
outro motivo; 

  Que os pagamentos das taxas e demais prestações pecuniárias devidas à EPM-CELP sejam através de pagamento por 
transferência e depósito bancário. No caso de o pagamento ser por transferência ou depósito, obrigatoriamente, após bom 
pagamento deve o respetivo comprovativo ser entregue na secretaria com a identificação do aluno no verso (nome, ano de 
escolaridade e a turma). Esta formalidade é essencial para a conclusão do expediente administrativo relativo à taxa de 
inscrição, validação da matrícula e frequência escolar do aluno; 

 Que o Seguro Escolar, firmado com a Companhia IMPAR Seguradora Internacional de Moçambique, SA, cuja apólice pode ser 
consultada na secretaria ou na página da Escola na Internet, se destina a segurar o aluno, quando é vítima de acidente no 
espaço escolar, durante o período do seu horário letivo, incluindo os intervalos das aulas, (a cobertura do seguro escolar tem 
um limite de 100.000 MZM/ano para despesas médicas); 

 Que para qualquer pedido de esclarecimento aos serviços posso utilizar o correio eletrónico, usando o seguinte endereço: 
epm-secretaria@epmcelp.edu.mz. São de privilegiar os encontros com os respetivos professores titulares /diretores de 
turma, podendo também usar a Caderneta Escolar para a prestação de informações, avisos e esclarecimentos; 

 
 
 

5.  O Encarregado de Educação deve assinar, tomando assim conhecimento e aceitando as regras estabelecidas pelo acordo de 
adesão, o destacável que se segue, devolvendo-o aos Serviços de Administração Escolar no ato de inscrição/matrícula/renovação 
de matrícula. 

 
Nota: O Projeto Educativo e o Regulamento Interno podem ser consultados na página da Internet da Escola (www.epmcelp.edu.mz), 

estando também disponíveis para venda nos serviços de reprografia.   
 

        EPM-CELP – 01 de Junho de 2020 
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ACORDO DE ADESÃO AO PROJECTO EDUCATIVO E AO REGULAMENTO INTERNO - 2020/2021 

 

Eu, _____________________________________________________________________, Encarregado de Educação 

do(s) aluno(s) a frequentarem este ano letivo a EPM- CELP: 

_________________________________    _____________________ do _____Ano, turma _____ Processo nº _________ 

_________________________________    _____________________ do _____Ano, turma _____ Processo nº _________ 

_________________________________    _____________________ do _____Ano, turma _____ Processo nº _________ 

_________________________________    _____________________ do _____Ano, turma _____ Processo nº _________ 

_________________________________    _____________________ do _____Ano, turma _____ Processo nº _________ 

residente __________________________________________________________________________________________ 

telemóvel __________________ E-mail (legível) _________________________________________________________, 

declaro que tomei conhecimento e aceito as regras estabelecidas pelo acordo de adesão. 

 

Maputo, _______ de _________________ de 2020           

 

____________________________________________________________ 

(Assinatura legível do Encarregado de Educação) 

 

A preencher pelos Serviços de Administração Escolar    

 

Recebido  por _____________________________________________________  em _____/______/2020 

 (Assinatura legível) 
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