ALGUNS ASPECTOS CARACTERISTICOS DO REGULAMENTO INTERNO DE NACUXA
Apresentamos algumas das regras mais característicos da nossa forma de viver para que os conheças e venhas
disposto para as assumir quando chegar a Nacuxa:
1.- Queremos ser como uma grande família, assim todos devemos colaborar nas tarefas comuns para uma boa
organização.. . o matinal vem a ser o primeiro contributo do dia para fazer agradável a vida de toda a comunidade.
As 4.30 todos devemos estar a fazer bem as funções atribuídas (tendo feito silencio as 21 horas).
2.- A assistência as aulas é obrigatória. Um 10 % de faltas não justificadas anula o modulo que se está leccionando.
Todas as faltas devem ser justificadas num requerimento na secretaria.
3.- No sistema modular os alunos devem mostrar a sua competência nos diferentes controles de assimilação dos
conteúdos. Em caso de não alcançar se deve pagar uma “reavaliação”... e ainda uma terceira oportunidade... porém
vai diminuindo a qualificação numérica do Modulo.
4.- Os telefones ficam proibidos nos tempos lectivos, assim são recolhidos nos lares as 21 horas e entregues de novo
as 16 horas do dia seguinte... para ser utilizados nos tempos programados para as chamadas telefônicas das famílias
(das 16 as 17,30 e das 19 as 21 h.).
5.- As três saídas para casa familiar dos alunos residentes no lar serão uma por trimestre, salvo causa grave que deve
ser solicitada pelo encarregado do aluno que assinou seu boletim de matricula.
6.- Todos os dias há um tempo de estudo obrigatório que deve ser aproveitado para o estudo pessoal, ainda logo
poderá existir um tempo de estudo em grupo e tarefas individuais, alem dos grupos culturais voluntários.
7.- Cada aluno é responsável de cuidar sua cadeira, carteira, beliche e outros bens atribuídos.. pagando as roturas e
extravios. Os roubos, bebedeiras e drogas, identificados devem levar a expulsão dos seus autores.
8.- Salvo os domingos, todos os dias que não há aulas... se realizam ao menos duas horas de colaborações nas
tarefas comuns de machambas e outros serviços do lar. Os sábados serão um tempo algo maior em função da
distribuição planificada (sem esquecer as limpezas ordinárias e extraordinárias precisas).
9.- Para uma adequada alimentação, é obrigatório a presença dos alunos no refeitório nas três refeições, com os
seus utensílios devidamente limpos e organizados numa saca de tela. A cantina somente pode ser complementar.
Está proibido cozinhar nos lares assim como levar comida cozinhada para os mesmos.
10.- As saídas da Escola para a população de Nacuxa ficam limitadas aos sábados e domingos pela tarde. Em tudo
caso se deve deixar conhecimento da saída com a entrega do cartão de estudante no control de saída da Instituição.
11.- Somos uma Escola comprometida contra a corrupção. Assim todo aluno deve comunicar confidencialmente as
possíveis infrações do sentido certo do processo educativo, para poder corrigir quanto antes os parâmetros normais
marcados pela lei e regulamentos educativos.
12.- Como escola católica, promovemos a formação cívica-moral, assim como a oferta da catequeses para os que
compartilham esta mesma Fe, desde a tolerância das outras religiões (no tempo das celebrações há estudo
obrigatório).
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