A Nossa Filosofia de Comportamento Positivo
Análise racional
A Escola Internacional de Maputo (EIM) é uma escola do governo vocaccionada à educação das
crianças das comunidades diplomática, de expatriados e moçambicana residentes em Maputo. Nós
somos essencialmente uma escola da "comunidade”. A nossa comunidade inclui os orgaos de
gestão, os nossos docentes e pessoal de apoio, alunos, pais e voluntários. Somos uma comunidade
internacional e por isso, que reflete uma diversidade de valores mantidos na sociedade e em casa.
Nós acreditamos que faz parte da nossa responsabilidade, promover valores sociais e morais como a
honestidade, liberdade, justiça e justiça social, equidade e respeito pelos outros, num ambiente
acolhedor, solidário e de carinha, em que todos os membros da nossa comunidade sabem que são
valorizados.
Para ajudar desenvolver estes valores sociais e morais nos nossos filhos, todos nós devemos seguir
um código de conduta comum, "O Nosso Plano de Comportamento". Achamos que os adultos
devem ser os modelos de comportamento que esperamos dos nossos filhos, por isso alem de
seguirem, tambem adiram à política de comportamento promovido pela escola. Nós operamos uma
política de comportamento positivo, com base no entendimento de que aplicação de recompensa de
boas práticas é mais eficaz que uma punição negativa, e que o elogio, a recompensa e celebração de
exitos pode levantar a auto estima dos alunos e capacitá-los a aprender mais e com mais sucesso.
Também acreditamos que a gratificacao do bom comportamento, ao inves de apenas dissuadir o
comportamento anti-social , irá desenvolver o caracter de bondade e irá promover o bom
comportamento. Funcionários, alunos e pais sao o suporte desta política, pois o apoio de todos é
necessário para que o programa seja eficaz. Alunos, pais, professores e pessoal de apoio, devem
todos assumir a responsabilidade coletiva na promoção de um comportamento positivo na nossa
escola.
Objectivos
O objetivo deste política é:
. Desenvolver nas crianças um sentimento de auto-disciplina e aceitação da responsabilidade pelas
suas acções.
. Desenvolver um sentido de auto-estima e ajudar aumentar a auto-estima dos nossos alunos.
. Criar condições para um ambiente calmo, ordenado que possa proporcionar uma aprendizagem
eficaz e onde haja respeito mútuo.
. Permitir que todas as crianças possam aprender num ambiente seguro. Em seguranca e felizes, sem
perturbação.
. Para criar um etica de respeito mútuo entre todos os membros da nossa comunidade.
. Despertar a preocupação com o ambiente e a justica social.
. Reconhecer que a manutenção de um bom comportamento é uma responsabilidade partilhada.

