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Luanda International Academy (L.I.A.) é uma escola particular. É gerenciado por dois diretores. 
A escola tem como objetivo garantir a educação de crianças francesas residentes em Luanda e 
fornecer sua educação a estudantes estrangeiros que desejam seguir um tipo de estudo 
francês de acordo com o currículo da Educação Nacional Francesa. 
 

Inclui: 

• uma creche francesa ou inglesa, 

• um jardim de infância francês e inglês, 

• um centro de atividade extracurricular. 

 

O funcionamento da escola baseia-se nos princípios de neutralidade, secularismo, igualdade 
de oportunidades e tratamento entre meninas e meninos, no dever de tolerância, respeito 
ao próximo e não-violência. 

 
O respeito mútuo deve governar as relações entre todos os membros da comunidade sem 
qualquer exclusão social, política ou religiosa. O princípio do secularismo exclui qualquer ato 
de proselitismo, propaganda ou pesquisa. 
 

Assim, as famílias devem fazer um balanço de sua decisão de matricular seus filhos no 
jardim de infância de L.I.A. lendo esses regulamentos e assinando-os. 

 
ADMISSÃO: CRITÉRIOS DE ADMISSÃO PARA ESTUDANTES 
 

O Comitê de Admissões é representado pelos dois diretores 

presentes. As inscrições são classificadas de acordo com a idade 

da criança.  

Para crianças de 2 anos (TPS), 3 anos (PS), 4 anos (EM) ou 5 anos (G.S.) em 31 de agosto do 
ano corrente. 
 

Atenção: Um aluno matriculado que não comparecer dentro de 2 semanas após o início do 
ano letivo sem ter notificado previamente a escola, perderá o benefício de sua matrícula. 
 

 
 

 

REGRAS DA VIDA NO ESTABELECIMENTO 

12. REGULAMENTO INTERNO 
ANO ESCOLAR 2022/2023 
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1. Horário de funcionamento:  

Abertura do portão de entrada: 6h30 para o berçário e 7h10 para a creche.  

Aulas de jardim de infância: Pela manhã, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 (jardim 
de infância).  

Ao final das aulas, os alunos do jardim de infância são confiados diretamente aos seus pais ou 
representantes designados.  

O centro de atividades fecha suas portas às 18:00.  

*Os horários de partida devem ser respeitados. Em caso de atraso de mais de 15 minutos, será 
cobrada uma penalidade de 2000 Akz para cada 15 minutos.   

Ajuda de lição de casa e aulas particulares: Horários a serem definidos de acordo com o nível 
escolar e o limite de vagas disponíveis 

 

2. Métodos de supervisão dos alunos: 

 

As crianças em recesso serão supervisionadas o tempo todo por funcionários designados. 
 

 

3. Recreação e interclasses: 

Os alunos não podem ficar sozinhos na sala de aula ou nos corredores durante o recesso ou 

após o fim do horário de aula.  

Nas interclasses, que não correspondem ao recesso, os alunos ficam em sala de aula (a 

menos que o quarto mude); não há pausa. A mudança de quarto não é um recesso: todos 

devem ir imediatamente para a sala da próxima aula sem pressa ou agitação e em paz. 

 

4. Organização de cuidados e emergências: 
 

Deve haver um diálogo contínuo entre a escola e os pais para promover a condução da 

escolaridade da criança em boas condições físicas e psicológicas.  

 

Deve haver um diálogo contínuo entre a escola e os pais para promover a condução da 

escolaridade da criança em boas condições físicas e psicológicas.  

 

Os pais são solicitados a respeitar escrupulosamente as normas angolanas e francesas 

relativas às vacinas.  

 

Em caso de doença ou acidente ocorrido durante o dia escolar, as famílias são informadas por 

telefone e consultadas. Se for impossível chegar à família, serão levados em conta os desejos 

expressos pelos pais na ficha de inscrição.  
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Qualquer alteração de número de telefone e endereço de e-mail deve ser reportada 

imediatamente à gerência. 
 

A escola assegura os alunos durante as atividades escolares que ocorrem dentro da escola. As 

famílias são obrigadas a fazer um seguro de responsabilidade que abrange atividades 

educativas que ocorrem fora, especialmente por ocasião de viagens e viagens escolares. 

 

 

5. Organização da vida escolar e estudos: 
 

1) Gerenciamento de atrasos: 

Qualquer aluno que chegar atrasado deve ir espontaneamente ao Escritório de Vida Escolar 
para obter o direito de entrar na aula. Os atrasos devem ser justificados por escrito pelos pais 
o mais rápido possível. 

 

2) Gestão de ausências: 

 

• Ausências planejadas: 

Quando a ausência de um aluno é planejada, a família é obrigada a notificar a escola o mais 

rápido possível, por escrito, em papel simples (não no caderno de ligação) ou por e-mail 

para o seguinte endereço secretaria@lia.ao,especificando os motivos e datas da ausência. 

• Ausências imprevistas: 

Em caso de ausência do aluno, a família deve entrar em contato com a escola o mais rápido 

possível por telefone para informá-la da ausência. Ao retornar à escola, o aluno deve se 

apresentar espontaneamente à secretaria da escola com o folheto de correspondência 

devidamente preenchido. 

Além disso, os alunos não podem sair da escola sem autorização prévia (enfermaria, 

secretariado, liberação dos pais) entre horário escolar, lição de casa supervisionada ou 

qualquer outra atividade escolar. 

 

• Casos de descumprimento das regras acima mencionadas: 
 

Um aluno que retornar após uma ausência e não se apresentar espontaneamente à secretaria 
será sancionado pelo professor. 
 

Em caso de alto absenteísmo de um aluno sem justificativa admissível, a matrícula do aluno na 
escola no ano seguinte não pode ser sistemática e ficar a critério dos dirigentes da escola. 



 

LIA ACADEMY, LDA          4 
 

 

3) Usando o caderno de liasão: 
 

No início do ano letivo, cada aluno recebe correspondência para facilitar a comunicação 
entre os pais e a escola. Os alunos devem 

 tê-lo em sua posse em todos os momentos do dia. Uma perda, ou o pedido de emissão de 
uma duplicata, será punido com uma multa. 

 

4) Avaliação: 

Todos os anos, L.I.A. realizará avaliações de alunos, dos quais os resultados serão comunicados 

aos pais. 

6. Organização de segurança: 
 

A circulação ou atividade no estabelecimento de qualquer pessoa não expressamente 
autorizada pela administração é estritamente proibida. Qualquer atividade envolvendo a 
presença de um orador externo deve ser submetida à Gestão ao mesmo tempo que o 
projeto pedagógico no qual está inserido. 
 

Para limitar o risco de intrusão na escola, o movimento dos pais (ou acompanhantes) é 
restrito na entrada da escola. Apenas pais (ou adultos acompanhantes) de crianças do 
jardim de infância têm a oportunidade de se deslocar no corredor do jardim de infância para 
deixar seus filhos nos horários de entrada e saída dos alunos. 
 

Qualquer outra pessoa que tenha ou deseje marcar uma consulta com um membro do 
estabelecimento deve entrar em contato com a recepção e estar em posse de um crachá 
para circular. 

 

EXERCÍCIO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS 

1. Obrigações: 

• Assiduidade: 

Os alunos devem participar do trabalho escolar, respeitar os horários de ensino e conteúdos 
curriculares e cumprir os procedimentos de teste de conhecimento.  

Todas as atividades educativas previstas na escola são obrigatórias.  

Se julgar necessário, o conselho de classe de fim de mandato pode emitir um aviso a um aluno 
por falta de frequência.  

O absenteísmo para licença antecipada e o retorno tardio da licença serão especialmente 
anotados no boletim trimestral do aluno. 

• Vestido, itens pessoais, segurança e comportamento dos alunos: 
Os alunos devem se vestir de forma limpa, correta e coerente com as lições ministradas: 
 

Uma roupa regulamentar é necessária e reservada para o esporte. 
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Roupa recomendada: para meninos (calças ou bermudas da cidade ou jeans, camisa ou polo),
  

para meninas (sem micro saia ou micro shorts, um top cobrindo a 
barriga com um decote razoável). 

 

 

Qualquer objeto valioso é proibido no estabelecimento. A escola não pode ser 
responsabilizada por perda, roubo de objetos ou danos aos veículos. Os itens perdidos e 
encontrados são depositados na secretaria. 
 

Os alunos não podem tocar música na escola.  
 

A introdução, posse e/ou uso de armas ou qualquer objeto perigoso dentro das 
dependências do estabelecimento é totalmente proibida e será severamente punida. 
 

O mesmo se aplica à introdução ou consumo de álcool e narcóticos. 
 

Também é completamente proibido para os alunos fumar na escola. Cigarros eletrônicos 
também são estritamente proibidos. 
 

As atividades comerciais no estabelecimento estão sujeitas à autorização da Administração. 
 

Todos devem respeitar as regras de polidez e cortesia. Vulgaridade e grosseria devem ser 
evitadas, além de cuspir, intimidar ou brutalidade. Em sua roupa, os alunos devem estar 
limpos e corretos. Qualquer atitude inapropriada não pode ser tolerada. 

 

 

O uso da violência de qualquer forma (física, verbal ou moral) é inaceitável e será 

severamente punido. Abuso verbal, dano ao patrimônio público ou pessoal, bullying, 

roubo ou tentativa de roubo, violência física, jogo perigoso, trote, extorsão, violência 

sexual, no estabelecimento e em sua proximidade, constituem comportamentos sujeitos 

a sanções disciplinares ou medidas de responsabilização. 

 

A matrícula de um aluno com comportamento repreensível e comprovado, com muita 

frequência, na escola pode não ser sistemática no ano seguinte e pode ser de 

responsabilidade do comitê de admissões. 

 

• Câmeras e objetos digitais conectados (celular, tablet, relógio, music player, 

console de jogos, laptop, Ipod, etc.): 

 

É estritamente proibido que os alunos da escola estejam em posse dos objetos acima 

mencionados dentro das dependências do estabelecimento.  
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Se for necessário entrar em contato com um responsável legal, a escola poderá fornecer aos 
alunos um ponto de atendimento na secretaria. 
 

• Limpeza e preservação das instalações: 

Os alunos, como todos os usuários da escola, devem garantir a economia de energia e a 

limpeza da escola, não jogando papéis e copos no chão. É também uma questão de 

respeito aos trabalhadores da manutenção e para toda a comunidade escolar. 

O prédio, os móveis, os materiais são propriedade de todos e devem ser respeitados por 
todos. O custo dos reparos em qualquer dano voluntário a equipamentos ou instalações, 
qualquer roubo de equipamentos, será sistematicamente suportado pelas famílias. 
 

DISCIPLINA: SANÇÕES E PUNIÇÕES 

Punições e sanções disciplinares devem ser objeto de diálogo com o aluno. Eles serão 

proporcionais à falha cometida e qualquer nova violação das regras de procedimento não 

pode ser suficiente, por si só, para justificar uma nova medida contra o aluno, mais pesada 

que a anterior. 

O principal objetivo de qualquer punição ou sanção disciplinar é integrar o aluno a um projeto 
educativo, a fim de fazê-lo adotar uma atitude responsável e cívica. 

1. Punições escolares: 
 

Em caso de indisciplina ou violação das regras de procedimento, os alunos podem ser 
submetidos às seguintes punições pelos funcionários da escola: 
 

• aviso no livro de correspondência,  

• desculpas orais ou escritas,  

• dever adicional,  

• contenção com dever,  

• exclusão pontual de um curso,  

• convocação da família. 

É proibida a punição coletiva e a nota zero imposta a um aluno por motivo exclusivamente 
disciplinar. 
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2. Sanções disciplinares: 
 

Para atos de gravidade particular, os alunos podem estar sujeitos às seguintes sanções 
impostas pelo Diretor de Escola ou pelo Conselho Disciplinar. 
 

1) Aviso 

2)  Culpa. 

3) Medida de prestação de contas: consiste em participar, fora do horário de aula, em 
atividades solidárias, culturais ou de formação ou na realização de uma tarefa para fins 
educativos por um período não superior a vinte horas. Qualquer atividade que suscepta de 
prejudicar a saúde e a dignidade do aluno é proibida. O significado simbólico e educacional 
da abordagem deve prevalecer sobre a preocupação com a reparação dos danos causados 
aos outros. 

4) Exclusão temporária da classe.  

5) Exclusão temporária do estabelecimento. 

6) Exclusão permanente do estabelecimento. 

• Medidas alternativas às sanções 4 e 5: uma medida de prestação de contas pode 
ser proposta a um aluno como alternativa às sanções 4 e 5, o que pressupõe, por 
definição, que uma delas tenha sido objeto de uma decisão devidamente registrada. 
Se o Diretor julgar apropriado fazer tal proposta ao aluno, ela deve então obter o 
acordo do aluno e seu representante legal se ele for menor de idade. 

 

A administração pode confiscar qualquer objeto pertencente a um aluno e entregá-lo ao 

aluno ou sua família dentro de um tempo razoável. 

 

Em caso de exclusão temporária, para evitar qualquer ruptura com a escolaridade, o aluno 
terá que realizar um trabalho de interesse acadêmico. 
 

 

Os Diretores 


