
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documentos a fornecer, de acordo com a marcação: 
 

Dossier de inscrição devidamente preenchido e assinado 
Regulamento financeiro assinado 
Regulamento interno assinado 
Alta dos pais, questionário de saúde devidamente preenchido e assinado 
2 fotos de identificação recentes do aluno 
Copia do passaporte e do visto do aluno 
Copia do passaporte e do visto dos pais 
Copia da caderneta de vacinas do aluno 

 
 
 

Se o seu arquivo for aceito, é obrigatório nos fornecer: 

Recibo de pagamento da inscrição entregue pelo serviço de contabilidade 

ou 

Declaração das despesas por uma empresa 

Formulário de acesso 

1 foto identificação do pai e da mãe (para os badges de acesso) 

1 foto de identificação da pessoa habilitada a pegar o aluno 
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Responsável 1 (Quem paga de forma Particular/Singular) 
 

Apelido: 

Sobrenome: 

Grau de Parentesco: Pai Mãe Outro, á indicar: 

Estado civil: 

N° de telefone: (obrigatório) 

E-mail: (obrigatório) 

Profissão: 

Empresa: 

 

 
Responsável 2 

 
Apelido: 

Sobrenome: 

Grau de Parentesco: Pai Mãe Outro, á indicar: 

Estado civil: 

N° de telefone: (obrigatório) 

E-mail: (obrigatório) 

Profissão: 

Empresa: 

 
 
 

Outros contactos a indicar em caso de urgência 
 

Apelido: Sobrenome: 
 

Nº de telefone local: 

1. FICHA DOS PAIS 
ANO ESCOLAR 2022/2023 
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LDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apelido do aluno: (Preencher cf. O passaporte)  

 
 

 
 

*Todas as atividades acontecem das 8h00 às 18h00 

 
 
 

Feito em 

Assinatura dos pais 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 
 

, aos 

Sobrenome de aluno: (Preencher cf. O passaporte) 

Data de nascimento Nacionalidade 1 Nacionalidade 2 

Nº de BI ou passaporte 

Residência: Rua 

Telefone: E-mail: 

Língua francesa Iniciante Fluente Lingua materna 

Língua(s) falada(s) em família: Português Inglês Outra, a indicar abaixo 

Nome do estabelecimento 2020/2021 Nível em 2020/2021 

Nivel solicitado para 2021/2022 Data prevista de chegada do aluno 

ATL 

Creche 

Infantário 

Atividades 

Transporte 

Cantina 

Atividades Extracurriculares 
1. Música 
2. Zumba 
6. Aulas de Xadrez 
7. Yoga 
10. Artes e criatividades 
11. Aulas de Árabe 
12. Aulas de Inglês 
13. Coaching 

3. Hip-hop 4. Ballet 5. Acro-dance 

8. Jiu-Jitsu 9. Boxe 

S T Q Q S S Hora 

 

2. FICHA DO ALUNO 
ANO ESCOLAR 2022/2023 
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A apresentação de um passe de acesso personalizado é obrigatório para entrar no 
estabelecimento. Pedimos-lhe que preencha um formulário por família, indicando os estudantes 
em questão e possivelmente a pessoa autorizada (máximo 4 pessoas) a vir buscá-los. 
Ref. Reg. Financeiro - Ponto 3.4: «Qualquer perda do passe será facturado 15000 kwanzas ». 

 
 

Responsável 1 : 

Apelido : 

Nome : 

Parentesco : Pai Mãe 
 
 

Responsável 2 : 
 

Apelido: 
 

Nome : 

Parentesco : Pai Mãe 
 
 

 
Persoa habilitada à vir buscar os alunos : 

Apelido : 

Nome : 

Ligação :  Motorista Baba 

Outro : 

 

Persoa habilitada à vir buscar os alunos : 

Apelido : 

Nome : 

Ligação :  Motorista Baba 

Outro : 

3. FORMULARIO BADGE DE ACESSO 
ANO ESCOLAR 2022/2023 

 
Foto da 
pessoa 

habilitada 
à vir 

buscar o 
aluno 

 
Foto da 
pessoa 

habilitada 
à vir 

buscar o 
aluno 

 
 

Foto 
Responsável 2 

 
 

Foto 
Responsável 1 
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 Apelido e nome do aluno 3: 

na classe de (2021/2022): 

 Apelido e nome do aluno 5: 

na classe de (2021/2022): 

Assinaturas dos responsáveis : 

 
 

Filhos envolvidos : 

 Apelido e nome do aluno 1: 

na classe de (2021/2022): 

 
 Apelido e nome do aluno 2: 

na classe de (2021/2022): 
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Este questionário não faz parte dos critérios de admissão 

 
Obrigado por responder ao seguinte questionário de saúde ao pormenor. A informação fornecida é 
confidencializada à enfermaria da escola. 

Apelido do aluno: 

Sobrenome do aluno: 

Data de nascimento: 

 
O seu filho tem alguma doença crónica, alergia ou condições médicas que necessitam de ser mencionadas à 
enfermeira da escola? 

SIM NÃO 

Caso Sim, por favor preencher o verso da folha. 

Antecedentes médicos e cirúrgicos do aluno: 
 

Visão: O seu filho tem algum distúrbio visual conhecido? SIM NÃO 

Se sim, qual?   

O seu filho faz uso de alguma correção visual? SIM NÃO 

Audição: O seu filho tem algum distúrbio auditivo conhecido? SIM NÃO 
Se sim, está equipado? SIM NÃO 

 

A vacinação D.T.P. (Difteria-Tetano-Polio) é obrigatória para a matrícula do seu filho na escola. Está 
atualizado? 

SIM 

Se sim, data da última actualização: 

NÃO 

Por favor, dê uma cópia da última vacinação DTP se nunca a tivera dado antes ou para qualquer novo 
estudante. 

Eu autorizo a enfermeira do estabelecimento a dar ao meu filho: 
 

- paracetamol em caso de febre alta ou dor SIM NÃO 
- um antiespasmódico (Spasfon ou Buscopan) SIM NÃO 

(em caso de dismenorreia ou dor abdominal de tipos de espasmo) 
- uma pastilha para dor de garganta como Strepsils SIM NÃO 

(reservado para crianças com mais de 6 anos de idade)   

- utilizar medicamentos à base de plantas ou óleos essenciais SIM NÃO 
Comentários específicos sobre a criança: 

 

4. QUESTIONÁRIO DE SAÚDE 
ANO ESCOLAR 2022/2023 
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Feito em , aos Assinaturas dos pais: 



LIA ACADEMY, 
LDA 

3  

 
 

Mais informações sobre a patologia, doença crónica ou condição do seu filho: 

Assinalar a(s) caixa(s) apropriada(s) 

Asma Intolerância alimentar * 

Diabete 

Drépanocytose 

Épilepsia. Data da última crise: Alergias. Especificar: 

Estado cardíaco. Especificar: 

Outras 
 
 

O estado de saúde do seu filho necessita de medicação regular? 

SIM NÃO 

Se sim, quais? 

O estado de saúde do seu filho necessita de medicação em caso de emergência na escola? ou de acções específicas 
durante o tempo de escola do seu filho? 

SIM NÃO 

Se sim, um PAI* teve no decorrer do ano lectivo? 
SIM NÃO 

Deseja actualizar o PAI para o ano lectivo? 
SIM NÃO 

Se não, deseja colocar um PAI* para o ano lectivo? 
SIM NÃO 

(* PAI: projeto de acolhimento individualizado) 
 

O PAI é necessário para dar medicamentos de emergência dentro do estabelecimento ou para conhecer e 
divulgar às pessoas em contacto directo com o seu filho os gestos necessários adequados à patologia do seu 
filho. Sem PAI, nenhum medicamento de emergência pode ser dado ao seu filho 
É favor recolher os documentos (da enfermeira da escola, do serviço de registo ou do website da escola). 
Terá de ter estes documentos preenchidos pelo médico de clínica geral ou médico especialista do seu filho para 
o início do ano escolar. 

Devem ser dados à enfermeira da escola e devem ser acompanhados: 
- uma receita médica recente (menos de 1 ano), 
- medicamentos de emergência cuja data de expiração tenha sido verificada conjuntamente, 
- um pasta ou caixa com o nome do seu filho. 

Seguindo estes documentos, a enfermeira desenvolverá um protocolo simplificado que dará aos professores do 
seu filho com explicações. De acordo com o protocolo e de acordo consigo, o medicamento será armazenado 
na enfermaria, na sala de aula do seu filho ou na bolsa escolar do seu filho. 
Os medicamentos ser-lhe-ão devolvidos no final de cada ano lectivo. 

Certifico pela minha honra com exactidão as informações fornecidas, 
 
 

Feito em , aos Assinaturas dos pais: 

Especificar 

 

 

 

 



 

á 
 
 
 
 
 
 
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
 
 
_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Informamos que o estabelecimento está em contacto com o centro de assistência médica 
“MEDLINE”, para a disponibilização de ambulâncias em emergências vitais ou graves (graus 1 e 2) para o 
transporte do seu filho ao hospital da sua escolha. Em caso de dúvida quanto ao grau de urgência 2 ou 3, será 
utilizado o grau de urgência 2. Se, no entanto, nenhuma ambulância Medline estava disponível, nos reservamos o 
direito de solicitar um serviço de ambulância alternativo. 

 
O custo deste serviço será de sua responsabilidade. 

Para situações não relacionadas com uma emergência vital ou grave (níveis 3 e 4), os pais serão contatados antes 
de decidirem com eles o procedimento a ser seguido caso a caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor, preencha os detalhes dos planos de saúde para seu filho abaixo. 

 
Nome do Aluno:    

Nível:   

Nome do representante legal:    

N° de telefone do pai:       

Outro contato além dos pais em uma emergência: 

N° de telefone da Mãe :_   

Nome: : Apelido:    

Link com o aluno:     

Nome do hospital de sua escolha: _                                                                                                               

Enderenço: _   

Contato telefônico:    _ _    _    _ _    _    _    _    _ _    _    _    _    _ 

* Sem instruções suas o aluno ferido ou doente será transportado para o Hospital    
 

Feito em: , aos    
 

Assinatura de representante Legais: 
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5. LIBERAÇÃO PARENTAL EM CASO DE ACIDENT 
ANO ESCOLAR 2022/2023 

E 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Eu, abaixo-assinado:    

Representante legal do aluno:    

Nível:     

 

 Autorizado, 

✓ O estabelecimento para fotografar ou filmar o meu filho no âmbito exclusivo de 
projetoseducativos, apresentações orais em aula, visitas a fábricas ou exposições, 
passeios escolares, 

✓ A tiragem para fotos de aulas de meu filho, a divulgação da imagem do meu filho 
sem limite de tempo dentro da escola, 

✓ No jornal da escola ou revista da escola (papel ou meio digital, por exemplo Padlet 
ou CSDAN), 

✓ No site da escola www.lia.ao 
 
 

 Não permitir a postagem de imagens do meu filho. 
 

 
Assinado em , aos   

Assinaturas dos pais 
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6. DIREITO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 
ANO ESCOLAR 2022/2023 

http://www.lia.ao/
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LDA 

 

Cupão a ser preenchido e devolvido com o dossier de registo completo 

A matricula no estabelecimento da Luanda International Academy impõe a 
aceitaçao de facto do presente regulamento interno (e cartas e regulamentos 
indicados no site do estabelecimento, no sequinte endereço www.lia.ao e na secção 
Regulamento Interior, e Registro/Taxas para Regulamentos Financeiros) e portanto 
exige que o aluno e os seus pais cumpram. 

7. ACEITAÇÃO DOS REGULAMENTOS INTERNOS 
ANO ESCOLAR 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do estudante Assinatura dos pais 

Nome: 

Apelido: 

  

 

http://www.lia.ao/
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1 - As propinas são pagas ou reembolsadas total ou parcialmente para uma empresa, embaixada 
ou ONG. 

Nome da empresa: 

Email do interlocutor para o envio da factura: 

 
(Anexar a declaração de despesas da empresa assinada e carimbada) 

 
ou 

 
 

2 - Eu, abaixo assinado (a), 

responsável pelo pagamento, comprometo-me a regularizar na totalidade as despesas escolares 

do aluno antes da data limite de 

pagamento. 
 

As facturas serão enviadas em setembro, janeiro, abril para o responsável 1 ou para a 
empresa. 

 
Em caso de não pagamento das despes as escolares, aceito que o  meu filho não 
seja recebido no Luanda international Academy 

 
Os valores das propinas do ano em curso e as condições financeiras encontram-se detalhados no 
documento “Regulamento Financeiro” disponível no site do Liceu. Qualquer inscrição do aluno no 
Liceu Francês de Luanda implica a aceitação sem reservas das presentes condições financeiras. 

 
 
 

Reconheço ter lido e aceito as condições contidas ao longo deste documento. 
 

Feito em 

Assinatura do responável 1 

, aos  
Assinatura do responável 2 

8. PAGAMENTO DAS DESPESAS ESCOLARES 
ANO ESCOLARE 2022/2023 



 

O documento deverá ser preenchido e anexado ao arquivo de registo ou ao novo 
registro. 

Nome do representante legal     
Declara ter lido o regulamento financeiro da Academia Internacional de Luanda para o ano letivo 2021- 
2022 e que o aceita sem reservas. 

Feito em Luanda, aos de    

Assinatura:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A inscrição de um aluno na Luanda International Academy implica a plena 
aceitação das condiçõesfinanceiras. 
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9. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO FINANCEIRO 
ANO ESOLAR 2022/2023 



 

 
 
 
 

 
 

PRIMÁRIO : 
 

MANHÃ Abertura do portão 6:30 a.m. 
 Acolhimento Maternelle 7:10 a.m. 
 Início das aulas 7:30 a.m. 
 Fim das aulas da Maternelle 12:20 p.m. 
 Fecho do portão 1:00 p.m. 
CRECHE:   

 Abertura do portão 
Snack 
Almoço 
Snack 

6:30 a.m. 
9:45 a.m. 
12:30 p.m. 
3:30 p.m. 

 Fim do dia 5:30 p.m. 

Todas as atividades extracurriculares terminam em 6:00 p.m. 

 
Esses horários, como o calendário escolar, são obrigatórios para todos os alunos. Pontualidade e 
assiduidade são deveres. O não cumprimento pode resultar na recusa da escola em receber um aluno 
ou em uma multa de 2000kz para cada 15 minutos no caso de atrasos repetidos e / ou excessivamente 
longos. 

THE DIRECTORS 
 

 

$ 
DEVOLVER APÓS A ASSINATURA 

 
 

 

 

Nivel: 

1 - compromete-se a buscar seu filho nos horários indicados, 
2 - reconhece que seu filho deixa de estar sob a responsabilidade da escola ao deixar a escola, 
3 - compromete-se a respeitar os horários e o calendário escolar. 

Feito em , aos 

Assinaturas dos pais: 
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10. CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS 
ANO ESCOLAR 2022/2023 

do aluno 



 

 
 

 

 

IMPORTANT: É imperativo preencher todas as casas que se encontram abaixo. 
 

Nome da Empresa – Embaixada – ONG:  

 

Nº NIF :   

Endereço de facturação:  

 

Nome e contacto da empresa - Função:  

 

E-mail:  

Nº telefone:  

Nome completo do (s) aluno (s):  
 

 

Nome complete do colaborador, representante legal do aluno:  
 

 
 

Despesas pagas pela empresa:  

Despesas de inscrição ou reinscrição: SIM NÃO 

Propinas trimestrais: SIM NÃO 

Material escolar: SIM NÃO 

Para qualquer informação adicional, consultar o Regulamento financeiro disponível do site do 
www.lia.ao , menu "Inscrições". 

Data : 
 

Carimbo e assinatura da empresa: 
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11. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO 
PAGAMENTO DAS DESPESAS ESCOLARES 

ANO ESCOLAR 2022/2023 

http://www.lia.ao/
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