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Código de Boa Conduta & Compromisso voluntário 
 

Em conformidade com os nossos princípios orientadores, todos os participantes na vida 

escolar (alunos, pais, professores e colaboradores da Escola) devem sentir-se bem na escola. 

O nosso objetivo é um ambiente de confiança e de respeito mútuos como base da 

convivência escolar. 

Quais as ideias e regras que fomentam um ambiente escolar tão acolhedor? 
 

 Todos os participantes na vida escolar reconhecem a sua parte da (cor-) 
responsabilidade para um ambiente escolar e de aprendizagem agradável. 

 Sobretudo os adultos (pedagogos e pais) fomentam a auto-responsabilidade e 
competência social dos alunos através do seu exemplo. 

 Tratamos as outras pessoas na sala de aulas, no recreio, no diálogo direto (também 
em situações de conflito), ao telefone ou também „online“ da mesma forma como 
gostaríamos de ser tratados. 

 Mostramos um comportamento que se carateriza pela aceitação e pela tolerância. 

 São necessários respeito e consideração a fim de não violar a esfera pessoal do 

outro. 

 Desaprovamos qualquer relacionamento que se carateriza por violência verbal ou 

física, por insultos ou pela vergonha. 

 Refletimos sobre a forma como nos tratamos uns aos outros. Em caso de dúvida, 

preocupações ou problemas respeitamos o procedimento existente nos 

Regulamentos da EAL (Circular Anual), designados por “Procedimento em caso de 

dúvidas, problemas ou reclamações”. 

 Regra geral, é proibido fotografar ou filmar na Escola Alemã de Lisboa (crime). 
Para além disso, também enquanto membros de uma rede social, não 
publicamos quaisquer textos, imagens, gravações de áudio e de vídeo ofensivos e 
insultuosos de nós próprios ou de outros, e respeitamos a privacidade dos 
outros. 

 Refletimos sobre a forma como usamos os meios modernos de comunicação. 

Também na internet (chat, e-mail,…), o desrespeito, a ambiguidade ou até a ofensa 

não devem dificultar a comunicação. Temos a consciência de que, do outro lado, há 

sempre uma pessoa! 

Assim, a Escola Alemã de Lisboa pretende ser para toda a comunidade escolar um lugar 

aberto de aprendizagem e de encontro. Alunos, pais, pedagogos bem como todos os outros 

colaboradores da Escola reconhecem por isso este Código de Boa Conduta no intuito de, 

através das regras de comportamento e de diálogo, se fomentar um ambiente escolar de 

confiança. 
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