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Os princípios azuis e amarelos
Valores
O conselho da escola reuniu os seguintes aspetos como os valores da escola:
A Escola Sueca deve ter uma tal qualidade que será a primeira escolha óbvia das
famílias Escandinavas na área. Opera envolvida no meio pedagógico Montessori e
ambiente ecológico holístico. Devido a isso, os valores da escola estão globalmente
direcionados não apenas dentro dos limites da escola, mas também foca-se na empatia e
respeito mútuo com o outro e todos os seres vivos. Pretende-se fornecer uma educação à
escala mundial, baseada nas mais recentes evidências científicas para potenciar o
desenvolvimento de cada criança individualmente
A organização escolar
A Escola Sueca de Lisboa é uma associação de pais sem fins lucrativos. É composto por
uma direção que nomeia o seu diretor, que pode fazer parte da equipa docente.
Grupos de especial interesse podem ser criados para trabalhar em áreas específicas.
O órgão com maior poder deliberativo é a reunião geral que decorre durante a primavera
e uma extra durante o outono. Durante esta reunião geral, devem ser tomadas decisões
sobre o orçamento para o ano seguinte. A reunião durante a primavera inclui as eleições
dos membros do
Conselho e o voto para as quitações do mesmo. Qualquer petição e sugestões devem ser
colocadas até duas semanas antes da reunião.
As rotinas da escola são asseguradas pelo diretor que reporta diretamente ao Conselho.
Orientações sobre as refeições na escola
Nós servimos comida internacional e sueca. As crianças devem conhecer comida
tradicional e experimentar coisas novas.
Nós não usamos produtos pré-cozinhado; pelo contrário, toda a nossa comida é caseira:
pão caseiro, molhos e smoothies tudo é feito na nossa cozinha.
Servimos frutas todos os dias e há sempre legumes a acompanhar o almoço.
O objetivo é sempre usar produtos da região e os condimentos e especiarias usados são
do nosso próprio jardim.
A água servida às crianças durante o dia é filtrada.
Um dia por semana servimos comida vegetariana para todos na escola, mas é claro que
para os alunos e professores que são vegetarianos, a opção vegetariana existe todos os
dias. Os lanches ao longo do dia são sempre vegetarianos.
Dois dias por semana servimos peixe e dois dias carne, sendo que uma porção muito
pequena da carne usada é carne vermelha. A escola é muito cautelosa sobre a
proveniência da carne.
Nos nossos objetivos de sustentabilidade, trabalhamos juntamente com os alunos
controlando o desperdício de alimentos e trabalhamos com o projeto Bandeira Verde,
um Planeta.
Língua
O Sueco é a base do nosso sistema educativo. Contudo, o inglês e o português têm
também um papel importante na mudança da nossa sociedade e, por isso, são partes
proeminentes na nossa educação diária. A partir do 4º ano, o Português é considerado

língua materna com avaliação no 6º ano de acordo com o Ato Educativo de 2018.
Tratamento igualitário
Tratamento igualitário
A Escola Sueca em Lisboa tem um tratamento igualitário que origina uma declaração de
11 princípios de valores básicos.
O conteúdo da Declaração de Tratamento Igualitário é desenvolvido até a um certo nível
em cooperação com os estudantes. Juntamente com as indicações dos educadores é
então criado o documento final.
A Declaração é reavaliada em cada ano letivo em setembro e entra em vigor no máximo
a 1 de outubro.
Regras Gerais
De acordo com a lei educativa, os onze princípios da escola devem ser desenvolvido em
cooperação com os estudantes, normalmente por intermédio do Conselho de Estudantes.
Este é criado no início do ano escolar.

Ausências
As ausências dos estudantes são reportadas diretamente à escola. Se o estudante não
comparecer à escola e esta não for notificada até às 9.30 deve ser elaborado um relatório
de ausência e o professor da turma deve tomar a responsabilidade de contactar com os
pais/ guardiões.
Os professores estão autorizados a tirar um dia laboral sem registar as suas férias ao
diretor. Outras situações que incluam períodos mais longos devem ser submetidas
enquanto período de férias reguladas pela lei e podem ser recusadas pelo diretor.
Compromisso dos pais
Uma vez que a Escola Sueca de Lisboa é uma associação, são os seus membros que
controlam o negócio e algum envolvimento é expectável. É esperada a participação nas
duas Reuniões Gerais anuais e também que os pais dediquem o tempo ao
desenvolvimento educacional dos seus filhos.
Propinas e faturação
As propinas e taxas são decididas durante a reunião na primavera; estas são necessárias
para que a escola seja capaz de operar na íntegra e são pagas faseadas por três vezes ao
ano.
Em caso de falta de pagamento, a escola tem direito por lei a recusar o acesso do
estudante às aulas. Os estudantes com ligações à Suécia podem candidatar-se a bolsas
de estudo, processo ao qual a escola garante o apoio no processo.
Seguros
Os estudantes estão assegurados pela escola durante o período escolar. Se os alunos
participarem em qualquer atividade num período pós escola, estes serão assegurados
pelo organizador.

Transporte
A escola não garante transporte escolar. Em algumas excursões ocasionais realizadas, a
escola providenciará um autocarro escolar.
Em caso de emegência
A escola pratica simulacros de fogo e de evacuação, quer sejam planeados ou sem préaviso. Também fazemos simulacros para situações de sismo e tsunamis.
Se algo de grave acontecer no seio familiar durante o dia escolar, a escola deve ser
contactada de forma a que os professores preparem o estudante da melhor forma
possível e não deverá contactar o estudante diretamente. Todo o corpo docente tem
formação na Gestão de momentos de crise.
Sistema de seleção e prioridade de irmãos
Na Escola Sueca de Lisboa, temos um sistema de seleção a partir do momento do
pagamento da taxa de inscrição. É aplicada a prioridade de irmãos a partir do momento
da inscrição formal e o respetivo pagamento.
Materiais pedagógicos
Todos os livros e materiais escolares são grátis graças ao financiamento governamental.
Política de acesso informático
Na Escola Sueca temos a política de acesso informática que defende que os pais e os
estudantes devem-se reger por princípios de ética quando usam a internet.
Conselhos práticos
Na Escola Sueca damos valor ao desenvolvimento do sentido de responsabilidade dos
alunos. Por isso, os professores não arrumam após os alunos. No final do dia todas as
roupas e pertences pessoais serão recolhidos para uma caixa de perdidos e achados onde
os estudantes e os pais podem procurar os seus pertences. Lembrem-se de marcar todos
os pertences dos alunos com o nome da criança. No início de cada mês, os objetos não
reclamados serão recolhidos e doados para caridade.
Acolhemos calorosamente as famílias que pretendam visitar a escola e conhecer a sua
rotina diária. Na sua primeira visita, oferecemos o almoço.
As crianças e os professores têm direito não só ao almoço, mas também a dois lanches
durante a manhã e tarde e fruta ao longo do dia.
À entrada temos uma caixa de sugestões. Usem-na! Vamos ler todas as sugestões e leválas em consideração, embora não possamos prometer que todas serão executadas.

