
 
 
 
 

 

	

 
 
 

	

Lisboa, 02 de maio de 2017 
 

Estimados Pais e Encarregados de Educação 

A Escola Alemã de Lisboa é uma escola de encontro. Por isso é muito importante para nós que exista uma 
interação frutuosa entre alunos, Pais e professores. Para não prejudicar o funcionamento regular das aulas 
e para garantir que esta interação decorre de forma harmoniosa, é, no entanto, importante que existam 
regras claras para todos. Para conseguir esse objetivo precisamos da Vossa cooperação. Pedimos a todos 
que cumpram as seguintes regras, elaboradas em conjunto pelo Conselho de Administração, pela Direção da 
Escola, pelos professores e por representantes dos Pais e dos alunos: 

Jardim de Infância/Pré-Primária: Para não prejudicar o início do trabalho nos grupos, as crianças devem 
chegar até às 9h00, no caso do Jardim de Infância, e até às 8h00, no caso da Pré-Primária. 

Primária: Durante o período letivo, os Pais não têm acesso ao edifício escolar. As crianças podem vir com os 
Pais até à entrada da Escola Primária. Dentro do edifício, os alunos deverão dirigir-se de forma autónoma 
para as salas de aulas, sem a ajuda dos Pais. No caso das crianças do 1.º ano, os Pais poderão combinar com 
o Diretor de Turma acompanhá-las até à sala, desde o início do ano letivo e até às férias do Outono. 

Prolongamento: Para não interromper os ateliers, as crianças participantes não devem sair entre as 16h30 e 
as 17h30. 

Liceu: Para não perturbar o funcionamento das aulas, os Pais não devem entrar nos edifícios em que 
decorrem aulas (Edifícios A, B, C- e N, pavilhão desportivo e salas de informática). 

Cafetaria: Devido à grande afluência na cafetaria no período que antecede o início das aulas, nos intervalos 
grandes e na hora do almoço, pedimos aos Pais que não usem a cafetaria nestes períodos. Muitas vezes, 
alunos, professores e funcionários da Escola apenas dispõem de pouco tempo, pelo que deverão ter sempre 
prioridade na cafetaria. 

Telemóveis: Na Escola Alemã de Lisboa, o uso de telemóveis está muito limitado. Por isso, toda a comunidade 
escolar, incluindo professores e funcionários mas também Pais, deve dar o exemplo e prescindir do uso de 
telemóvel no pátio e na cafetaria. 

Naturalmente os Pais continuam a ter acesso a qualquer momento ao edifício da Administração e aos 
Perdidos e Achados. 

Estas regras referem-se ao período letivo regular, não se aplicando a reuniões agendadas, reuniões de Pais, festas 
escolares, etc. 

Em casos urgentes ou excecionais (p. ex. consultas médicas), pedimos aos Pais que entrem em contacto 
com a Secretaria. 

Agradecemos a Vossa cooperação. 

______________________________________   _________________________________________ 
Renate Matthias      Anita Hänsler 
Diretora da Escola     Presidente do Conselho de Administração 


