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Boas vindas!

Olá!

Iniciamos mais um ano!

Um ano que será de conquistas, de aprendizagens, mas, acima de tudo, 
de esperança de que tudo voltará à normalidade.

Nesta casa, que é de todos nós, trabalhamos para ti. Queremos aco-
lher-te, ensinar-te e fazer-te crescer. Por isso, sê Bem-vindo!

Um excelente ano para todos.

Joane, 15 de setembro de 2021
O Presidente da CAP,

(José Manuel Moreira)
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1. Breve historial do Agrupamento de Escolas de Padre Benja-
mim Salgado

O Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado surgiu a 28 
de junho de 2012, sendo constituído pela Escola Secundária de Padre 
Benjamim Salgado, sede do AEPBS, pela Escola Básica de Bernardino 
Machado; Escola Básica de Joane; Escola Básica de Boca do Monte; 
Escola Básica de Pousada de Saramagos; Escola Básica de Estala-
gem; Escola Básica de Agra Maior. O Agrupamento possui cerca de  
2539 alunos.

2. Administração e Gestão

2.1. Coordenadores de Estabelecimento:
Escola Básica Bernardino Machado: António Luís Caldas Ribeiro 
Ferreira da Costa

2.2. Assembleia dos Delegados de Turma
É constituída pelos delegados de turma de todas as turmas existentes 
na escola. As reuniões de Assembleia de Delegados de Turma terão 
lugar em horário não letivo, ordinariamente uma vez por período e extra-
ordinariamente sempre que seja solicitado por um mínimo de um terço 
dos seus membros. A assembleia elege a sua direção na primeira reu-
nião, de entre os delegados de turma do ensino secundário. 

2.3. Associação de Estudantes
Tem como principal objetivo representar todos os alunos da escola e 
defender os seus interesses. A associação colabora na gestão dos es-
paços para as atividades dos alunos e elabora um plano de atividades, 
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em articulação com o da escola e de acordo com o seu Projeto Educa-
tivo.

 

3. Direitos e deveres dos alunos e dos encarregados de edu-
cação
Os direitos e deveres dos alunos, bem como a responsabilidade dos 
pais e encarregados de educação, estão definidos na Lei n.º 51/2012, 
de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar) e no Regulamento 
Interno. 

3.1. O aluno tem direito a (Artigo 7.º da Lei n.º 51/2012):
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comuni-
dade escolar, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão 
da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de 
género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, 
ideológicas, filosóficas ou religiosas;

b) Usufruir de um ensino e de uma educação de qualidade de acordo 
com o previsto na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunida-
des no acesso;

c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicá-
vel, por si ou, quando menor, através dos seus encarregados de educa-
ção, o projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu 
pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para 
a formação da sua personalidade;

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduida-
de e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado 
nesse sentido;

e) Ver reconhecido o empenho em ações meritórias, designadamente 
o voluntariado em favor da comunidade em que está inserido ou da so-
ciedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado 
nesse sentido;

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem 
como de uma planificação equilibrada das atividades curriculares e ex-
tracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o desenvolvi-
mento cultural da comunidade;

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um 
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sistema de apoios que lhe permita superar ou compensar as carências 
do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o acesso à 
escola ou o processo de ensino;

h) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconhe-
çam e distingam o mérito;

i)Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas neces-
sidades escolares ou à sua aprendizagem, através dos serviços de 
psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de apoio 
educativo;

j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua 
integridade física e moral, beneficiando, designadamente, da especial 
proteção consagrada na lei penal para os membros da comunidade es-
colar;

k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou 
doença súbita, ocorrida ou manifestada no decorrer das atividades es-
colares;

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações cons-
tantes do seu processo individual, de natureza pessoal ou familiar;

m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos 
órgãos de administração e gestão da escola, na criação e execução do 
respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento 
interno;

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais fun-
ções de representação no âmbito da escola, bem como ser eleito, nos 
termos da lei e do Regulamento Interno;

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola 
e ser ouvido pelos professores, diretores de turma e órgãos de adminis-
tração e gestão da escola, em todos os assuntos que justificadamente 
forem do seu interesse;

p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e a 
ocupação de tempos livres;

q) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios 
a definir por esta e em termos adequados à sua idade e ao ano fre-
quentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu 
interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de 
estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina 
ou área disciplinar, os processos e critérios de avaliação, bem como 
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sobre a matrícula, o abono de família e apoios socioeducativos, as nor-
mas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das 
instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas 
as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da escola;

r) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do 
respetivo regulamento interno;

s) Participar no processo de avaliação, através dos mecanismos de 
auto e heteroavaliação;

t) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recupera-
ção da aprendizagem nas situações de ausência devidamente justifica-
da às atividades escolares.

1. A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do nú-
mero anterior pode ser, no todo ou em parte, temporariamente vedada 
em consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória apli-
cada ao aluno, nos termos previstos no presente Estatuto.

3.2. Artigo 63.º do Regulamento Interno:
Para além dos direitos regulamentados no artigo 7.º do Estatuto do Alu-
no e do referido no Artigo 61.º deste RI, os alunos do AEPBS têm, ain-
da, direito a: 

a) consultar, pelo próprio, se for maior, ou através do seu encarregado 
de educação, o seu processo individual a facultar pelo Diretor de Turma 
no seu horário de atendimento ou pela secretaria nos horários de ex-
pediente, mediante requerimento prévio com 24 horas de antecedência 
relativamente à hora pretendida; 

b) usufruir dos diferentes espaços educativos existentes na sua escola; 

c) usufruir de medidas suplementares de acompanhamento pedagógi-
co, de acordo com as suas necessidades educativas; 

d) integrar os quadros de mérito e de excelência, se o seu desempenho 
escolar obedecer aos critérios referidos no Artigo 64.º deste RI; 

e) reunir em assembleia de turma nos termos do referido no Artigo 66.º 
deste RI; 

f) participar nas atividades e projetos promovidos internamente ou por 
entidades externas destinados à turma que frequenta, à escola ou ao 
agrupamento; 

g) receber no início do ano letivo a transcrição de todos os direitos e 
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deveres consignados no Estatuto do Aluno e neste regulamento; 

h) conhecer, no início do ano, para cada disciplina do seu currículo, o 
material escolar indispensável para as atividades, a gestão anual dos 
currículos e os critérios de avaliação. 

3.3. Deveres dos alunos
3.3.1. Artigo 10.º da Lei n.º 51/2012:
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessida-
des educativas e ao ano de escolaridade que frequenta, na sua educa-
ção e formação integral;

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus 
deveres no âmbito das atividades escolares;

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de 
ensino;

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade 
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão 
da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de 
género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, 
ideológicas, filosóficas ou religiosas;

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade edu-
cativa;

f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal 
não docente;

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena 
integração na escola de todos os alunos;

h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na 
escola, bem como nas demais atividades organizativas que requeiram 
a participação dos alunos;

i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da 
comunidade educativa, não praticando quaisquer atos, designadamen-
te violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que 
atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professo-
res, pessoal não docente e alunos; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade 
educativa, de acordo com as circunstâncias de perigo para a integrida-
de física e psicológica dos mesmos;
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k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, mate-
rial didático, mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto 
dos mesmos;

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comuni-
dade educativa;

m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização es-
crita do encarregado de educação ou da direção da escola;

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a 
colaboração; 

o) Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamen-
to dos serviços da escola e o regulamento interno da mesma, subs-
crevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso 
ativo quanto ao seu cumprimento integral;

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial dro-
gas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de trá-
fico, facilitação e consumo das mesmas;

q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, 
instrumentos ou engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o 
normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos 
físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da co-
munidade educativa;

r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, 
telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos 
locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuni-
ões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando 
a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente 
relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente au-
torizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão 
dos trabalhos ou atividades em curso;

s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas 
e não letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsá-
veis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades 
em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da co-
munidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involun-
tariamente, ficar registada;

t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou 
através de outros meios de comunicação, sons ou imagens captadas 
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nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor da es-
cola;

u) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;

v) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da 
idade, da dignidade do espaço e da especificidade das atividades esco-
lares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola;

w) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunida-
de educativa ou em equipamentos ou instalações da escola ou outras 
onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não 
sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relati-
vamente aos prejuízos causados.

3.3.2. Artigo 64.º do Regulamento Interno
a) Para além dos deveres regulamentados no artigo 10.º do Estatuto do 
Aluno e do referido no Artigo 62.º deste RI, os alunos do AEPBS têm, 
ainda, o dever de: 

a) Manter o caderno diário em ordem; 

b) Ser diariamente portador do cartão de estudante e da caderneta 
do aluno, quando aplicável; 

c) Trazer diariamente o material indispensável para as aulas; 

d) Devolver, no final do ciclo de estudos, os manuais escolares su-
jeitos a empréstimo em boas condições, de forma a permitir a sua 
reutilização. 

b) Deve ainda o aluno: 

a) Dirigir-se imediatamente, após o toque que assinala o fim do inter-
valo, para a sala de aula;

b) Assistir às aulas com correção, dentro de um clima de solidarieda-
de, participação e respeito, não só para com o professor, mas tam-
bém para com todos os colegas;

c) Executar as tarefas que lhe forem atribuídas; 

d) Estar presente em todas as aulas, sem delas se ausentar, a não 
ser em casos especiais, e devidamente autorizado pelo professor; 

e) Sair da sala sem atropelos, no final da aula, deixando-a em ordem 
e limpa, mantendo as carteiras na sua disposição habitual; 

f) Circular em silêncio junto às salas de aula, durante as atividades 
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letivas; 

g) Acatar, de imediato, a ordem de saída da sala de aula dada pelo 
professor;

h) Empenhar-se nos planos propostos pelos professores para re-
cuperação de conteúdos/competências das disciplinas/módulos em 
atraso e honrar o respetivo compromisso de empenho; 

i) Não usar qualquer objeto tecnológico nas aulas, salvo situações 
expressamente autorizadas pelo professor;

j) Cuidar dos espaços da escola, contribuindo para a reciclagem de 
papel, de plástico, pilhas e outros afins;

k) Fazer pouco barulho nas várias instalações da escola;

l) Contribuir para a poupança de água e de eletricidade em todo o 
recinto escolar.

3.3.3. Responsabilidade dos alunos
a) Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e 
capacidade de discernimento, pelo exercício dos direitos e pelo cum-
primento dos deveres que lhe são outorgados pelo estatuto do aluno e 
ética escolar, pelo RI do AEPBS e pelas demais legislações aplicáveis. 

b) A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral 
pelo estatuto do aluno e ética escolar, pelo regulamento interno do agru-
pamento, pelo património do mesmo, pelos demais alunos, funcionários 
e, em especial, professores. 

c) Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais.

4. Responsabilidade dos pais e encarregados de educação
Aos pais e Encarregados de Educação incumbe, para além das suas 
obrigações legais, uma especial responsabilidade, inerente ao seu po-
der-dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no in-
teresse destes, e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, 
intelectual e cívico dos mesmos.

4.1.  Artigo 99.º do Regulamento Interno:
1. Os pais e encarregados de educação representam o seu educando 
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e zelam pelos seus direitos legais, concretamente os enunciados nos 
normativos em vigor e no presente RI. 

2. Os pais e encarregados de educação têm direito a: 

a) participar, nos termos da lei, nos órgãos de direção e gestão do AE-
PBS, designadamente no CG; 

b) ser ouvidos na escola, sempre que o solicitem nos termos dos nor-
mativos em vigor; 

c) organizar e colaborar em iniciativas que visem a melhoria da qualida-
de das escolas e em ações motivadoras de aprendizagens; 

d) participar na vida da escola e nas suas associações representativas; 

e) ser convocado para reuniões com o professor titular de turma/diretor 
de turma, sempre que a situação do seu educando o justifique; 

f) ser informado acerca da progressão do seu educando, no horário 
semanal estipulado para atendimento ou noutro momento previamente 
acordado;

g) recorrer hierarquicamente, de acordo com a legislação em vigor, da 
avaliação e de outras decisões dos órgãos competentes do agrupamen-
to, nos prazos previstos; 

h) consultar o processo individual do aluno, na presença do professor 
titular da turma ou diretor de turma e mediante solicitação prévia, na 
hora de atendimento prevista;

i) participar no processo de avaliação do seu educando.

4.2. Artigo 100.º do Regulamento Interno:
1. Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelo cumpri-
mento dos deveres dos seus filhos e educandos, em especial quanto à 
assiduidade, pontualidade e disciplina, responsabilizando-se pelas suas 
ações dentro da comunidade escolar, quando ele for menor de idade; 

2. No âmbito dos normativos em vigor sobre a responsabilidade dos 
pais e encarregados de educação, deve cada um: 

a) acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando, facultando, 
nomeadamente, elementos relevantes para o conhecimento, o mais ob-
jetivo possível, do aluno; 

b) comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quan-
do para tal for solicitado; 
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c) justificar as faltas do seu educando nos termos e nos prazos estabe-
lecidos no presente RI; 

d) diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos 
seus direitos e cumpra rigorosamente os deveres que lhe incumbem, 
agindo com correção e empenho no processo de ensino/aprendizagem; 

e) reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da 
sua profissão e incutir nos seus filhos ou educandos o dever de res-
peito para com os professores, o pessoal não docente e os colegas da 
escola, contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia da 
comunidade educativa;

f) indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados 
pelo seu educando; 

g) contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de 
índole disciplinar instaurado ao seu educando; 

h) manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, 
endereço postal e eletrónico, bem como os do seu educando, quando 
diferentes, informando a escola em caso de alteração; 

i) participar nas reuniões convocadas pelo professor/diretor de turma 
ou elementos dos órgãos de administração e gestão do agrupamento.

5. Dever de assiduidade e efeitos da ultrapassagem dos limi-
tes de faltas
5.1. Frequência e assiduidade
a) Os alunos e os encarregados de educação são corresponsáveis pelo 
cumprimento da frequência da escolaridade obrigatória. 

b) São aplicáveis ao presente regulamento as regras definidas no Esta-
tuto do Aluno no capítulo relativo ao dever de assiduidade e efeitos da 
ultrapassagem dos limites de faltas. 

c) As especificações ao regime de assiduidade estão previstas nos ar-
tigos seguintes.

5.2. Faltas e sua natureza
A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequ-
ência obrigatória ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição, a 
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falta de pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equi-
pamento necessários, nos termos estabelecidos no Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar e no Regulamento.

5.2.1. Falta de pontualidade
As faltas resultantes da falta de pontualidade do aluno não impedem 
a entrada do mesmo na sala de aula. Deve ser-lhe marcada falta de 
pontualidade através de registo eletrónico. A justificação do atraso terá 
lugar no final da aula ao professor. A falta de pontualidade deve re-
fletir-se na avaliação da disciplina correspondente, conforme definido 
nos critérios específicos de cada disciplina, nomeadamente no domínio 
atitudes e valores.

a) A aceitação, ou não, da justificação da falta de pontualidade do aluno 
será importante para a sua avaliação na disciplina em causa. Mesmo 
em caso de aceitação da justificação, a falta permanece registada.

b) A reincidência na falta de pontualidade sem justificação na mesma 
disciplina e período letivo, implica aquando da quarta falta de pontuali-
dade (aulas em dias diferentes) a conversão desta falta de pontualidade 
numa falta de presença injustificada.

c) A partir da 5.ª falta de pontualidade, serão aplicadas ao aluno medi-
das corretivas/sancionatórias, de acordo com a legislação em vigor.

d) A falta de pontualidade assinalada pelo professor da disciplina deve 
ser sempre comunicada pelo diretor de turma ao encarregado de edu-
cação do aluno no prazo máximo de cinco dias úteis, pelo meio consi-
derado mais expedito.

5.2.2. Faltas de material
a) Cada departamento define no início de cada ano letivo a lista de 
material de utilização obrigatória e o professor da disciplina comunica-a 
aos alunos. 

b) A falta do material é objeto de registo obrigatório na plataforma de 
registo de sumários em uso no AEPBS, contando uma por aula da dis-
ciplina em dias diferentes;

c) A reincidência no tipo de comportamento referido no número ante-
rior, independentemente da disciplina/atividade em que ocorra, implica 
aquando da quarta falta de material, em cada período, a aplicação, por 
parte do Diretor de Turma, de uma medida corretiva.

d) A partir da quinta falta de material, e após aplicado o disposto no 
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número anterior, serão aplicadas ao aluno medidas sancionatórias, de 
acordo com a legislação em vigor.

5.2.3. Ultrapassagem dos limites de faltas
Sempre que um aluno ultrapasse o limite de faltas injustificadas, fica 
obrigado ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas 
específicas, de acordo com o estabelecido no Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar (Dec. Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro).

a) As atividades de recuperação e de integração (Medidas Recuperação 
e de Integração) de atrasos na aprendizagem a serem desenvolvidas 
pelo aluno em horário não coincidente com as suas atividades letivas, 
quando a elas houver lugar, são decididas pelo professor titular da tur-
ma ou pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite 
de faltas, que para isso define: prazo de execução; número de tempos a 
cumprir; local do cumprimento da atividade; professor responsável pela 
implementação; conteúdos de aprendizagem a recuperar. 

b) O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e/ou das ativida-
des referidas no número 2 do presente artigo, determina a aplicação do 
número 2 do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e, ainda, pode dar lugar à 
aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas na mesma 
Lei.

6. Manuais escolares e bolsa de mérito 
1. Os alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade, poderão ter acesso a 
manuais gratuitos através da plataforma MEGA. Tais manuais são ad-
quiridos e utilizados a título de empréstimo, pelo que os mesmos serão 
reutilizados.

2. Os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico devolvem os manuais 
no final do ano letivo, excetuando-se os manuais das disciplinas sujeitas 
a prova final de ciclo, que ocorre no 9º ano, devendo a devolução efetu-
ar-se, neste caso, no momento da conclusão, com aproveitamento, do 
ano letivo;

3. Os alunos do ensino secundário devolvem os manuais no final do ano 
letivo, à exceção dos manuais das disciplinas relativamente às quais 
pretendem realizar exame, permanecendo os mesmos na sua posse, 
nesse caso, até à conclusão, com aproveitamento, dessas disciplinas;
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4. Os alunos do ensino profissional devolvem os manuais no momento 
da conclusão, com aproveitamento, dos módulos correspondentes ao 
respetivo manual.

5. Os encarregados de educação e alunos deverão respeitar os prazos 
para entrega de manuais escolares (plataforma MEGA), prazos esses, 
amplamente divulgados pelo Agrupamento.

6. Os alunos do 1º ciclo beneficiarão dos cadernos de atividades para 
as diferentes disciplinas, patrocinados pelo Município.

7. Os alunos com escalão A e B, do 8º ao 12º ano, poderão beneficiar 
a título de empréstimo de alguns cadernos de atividades existentes em 
bolsa de manuais da ESPBS.

8. Os Encarregados de Educação dos alunos do ensino secundário be-
neficiários da ação social escolar (escalão A e B) com média arredon-
dada às unidades de 4 ou de 14 valores, têm até 30 de setembro para 
requerer a bolsa de mérito nos Serviços de Administração escolar.

7. Normas fundamentais de Seguro Escolar (resumo)
1. Considera-se Acidente Escolar o que ocorra durante atividades pro-
gramadas pela Escola ou no percurso casa - escola - casa, dentro do 
período necessário para o aluno efetuar esse percurso. O Seguro Esco-
lar funciona em regime de complementaridade do Sistema / Subsistema 
público de saúde e apenas cobre danos pessoais do aluno.

2. Apenas está coberta pelo Seguro Escolar a assistência prestada em 
estabelecimentos de saúde públicos (Hospitais e Centros de Saúde), 
com exceção dos casos de impossibilidade de tratamento naqueles es-
tabelecimentos, devidamente comprovados pelos respetivos serviços.

3. Sempre que ocorra um acidente escolar, o professor ou funcionário 
que o presencie deverá fazer a sua participação aos Serviços de Admi-
nistração Escolar 

4. Nos casos de prescrição de medicamentos, deverá ser apresentado 
nos Serviços de Administração Escolar o recibo das despesas efetua-
das, acompanhado de cópia do receituário médico, a fim de ser reem-
bolsado da parte não suportada pelo Sistema / Subsistema de assistên-
cia.

5. Nos casos de atropelamento, o Seguro Escolar só atua depois de 
haver decisão judicial relativamente à culpa dos intervenientes. Torna-
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se, por isso, indispensável que o encarregado de educação apresente 
a participação do acidente no Tribunal Judicial da Comarca para ser 
definida a responsabilidade no acidente. O tribunal é a única entidade 
competente para definir essa responsabilidade.

Neste tipo de acidente, a não participação ao Tribunal implica que o 
Seguro Escolar não assuma quaisquer responsabilidades decorrentes 
desse mesmo acidente.

Exclusões
Os acidentes com veículos afetos aos transportes escolares.

8. Funcionamento geral da AEPBS
8.1. Calendário Escolar

Períodos 
letivos Inicio Termo

1º 15 de setem-
bro de 2021.

17 de dezembro de 2021.

2º 3 de janeiro de 
2022.

5 de abril de 2022.

3º 19 de abril de 
2022.

7 de junho de 2022 - 9.º, 11.º e 12.º anos de 
escolaridade

15 de junho de 2022 - 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º 
anos de escolaridade.

30 de junho de 2022 - Educação pré.-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico.

8.2. Horário / Toques

TURNO DA TARDE
Entrada Saída

7.º 13.30 14.15

8.º 14.15 15.00

9.º 15.15 16.00

10.º 16.00 16.45

11.º 16.55 17.40

12.º 17.40 18.25

TURNO DA MANHÃ
Entrada Saída

1.º 08.20 09.05

2.º 09.05 09.50

3.º 10.05 10.50

4.º 10.50 11.35

5.º 11.45 12.30

6.º 12.30 13.15
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8.3. Cacifos
Os alunos podem alugar cacifos, mediante a entrega de uma caução, 
que será devolvida no final do ano letivo contra a devolução das chaves. 
Os cacifos deverão ser usados para guardar os pertences dos alunos, 
evitando assim o seu extravio. Devem ser requisitados junto do coorde-
nador de pessoal não docente. No presente ano letivo não é possível 
partilhar cacifo.

8.4. Cartão de estudante
No início do ano letivo, é entregue aos alunos, pelo(a) diretor(a) de tur-
ma, o cartão de estudante, o qual é de utilização obrigatória. Trata-se 
de um cartão SIGE, que identifica o aluno à entrada e saída da esco-
la, sendo também necessário para o acesso aos serviços das escolas: 
refeitório, bufete, papelaria, reprografia. É obrigatório conservá-lo em 
boas condições e apresentá-lo sempre que solicitado, sendo um cartão 
pessoal e intransmissível.
No polivalente da ESPBS e na reprografia da EBBM existem quiosques 
com computador, onde os alunos podem comprar a senha para o al-
moço, com antecedência de 1 semana, bem como consultar o saldo do 
cartão e os pagamentos realizados. 
O cartão deve ser carregado na papelaria ou na reprografia, com o valor 
mínimo de 5,00 €. Existe um monitor voltado para o aluno onde este 
pode certificar-se das operações efetuadas.
Caso perca o cartão, o aluno deve dirigir-se aos serviços administrativos 
da ESPBS ou à reprografia da EBBM, onde lhe será entregue tempora-
riamente um cartão de substituição. O aluno deve proceder de imediato 
ao pedido de um novo cartão, mediante pagamento.

8.5. Refeitório
Existe em cada escola um refeitório, existindo também cozinha com 
confeção nas escolas: Básica de Joane, EBBM e ESPBS. O preço da 
refeição é de 1,67 €, desde que seja reservada até ao dia anterior. A 
marcação do almoço no próprio dia só é possível até às 10h mediante 
pagamento de multa de 0,30 €.
Para os alunos com escalão B, o preço da refeição é de 0,73 € e os 
alunos com escalão A têm direito a almoçar gratuitamente. Os alunos 
com escalão que reservam senha no próprio dia até às 10h00, também 
pagam a multa de 0,30€.
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8.5.1. Faltas aos almoços
Os alunos dos Cursos Profissionais que reservem a senha para o almo-
ço e faltem ao mesmo 3 vezes sem apresentarem justificação válida, 
perdem a direito ao almoço gratuito até ao final do ano letivo. Também 
os alunos que usufruem do apoio social escolar (Escalão A ou B) e 
faltem mais de 3 vezes, sem justificação válida, ao almoço que tenham 
reservado, podem ver retirado esse benefício até final do ano.

8.6. Serviços
Funcionamento dos serviços de refeitório, reprografia, papelaria e os 
serviços de administração escolar (horários poderão ser sujeitos a pe-
quenas alterações ao longo do ano):

Escola Secundária Padre Benjamim Salgado
Serviço Horário

Bufete* 08h00 - 11h50/ 14h30 - 17h00

Refeitório 11h45 - 14h30

Reprografia 08h00 - 12h00/ 14h00 - 17h00

Papelaria 08h00 - 18h30

Serviços de Administração 
Escolar

09h00 - 17h00

* Devido à situação pandémica, o Bufete encontrar-se-á encerrado até novas orientações

Escola Básica Bernardino Machado
Serviço Horário

Bufete* 08h00 - 11h50/ 14h30 - 17h00

Refeitório 11h45 – 14h30

Reprografia 08h00 -12h30 / 14h00 -16h00

Papelaria 08h00 -12h30 / 14h00 -16h00

8.7. Funcionamento da Biblioteca 
A biblioteca funciona das 8h00 às 18h30, exceto à 4ª feira que encerra 
às 17:00h (ESPBS) e das 8h00 às 17h00 (EBBM). É constituída pelas 
seguintes áreas: 
• área de estudo individual / de grupo
• área de filmes / música
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Pavilhão administrativo
Serviços de administração escolar

Sala dos professores

Gabinete da CAP

Sala de Reuniões (Trabalho/Informática)

Polivalente (sala dos alunos)

Refeitório

Papelaria

Bufete

Sala do Pessoal Não Docente

Reprografia

Centro Novas Oportunidades

• área de leitura informal 
• área de computadores
Podem ser requisitados, junto das funcionárias, e levados para casa 
livros de leitura, por um período de um mês, não havendo lugar a reno-
vação. 

8.7.1. Incumprimento dos prazos
Em caso de incumprimento dos prazos na devolução dos livros requi-
sitados, há lugar ao pagamento de multa (0,10 € por dia de atraso). O 
aluno reincidente pode ser impedido de voltar a requisitar livros.

9.Contactos da Escola
Os números de telefone da Escola Sede são 252 996 877/8 e 934 
832287, o fax 252 992 709, o correio eletrónico geral@aepbs.net e o 
endereço da página da escola é w.aepbs.net
A cada aluno e encarregado de educação é atribuído um endereço de 
correio institucional, através do qual será encaminhada toda a informa-
ção institucional.

10. Instalações 
10.1. Instalações da Escola Secundária Padre Benjamim 

Salgado
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Pavilhão B

1.º Piso Anfiteatro

Centro de Recursos

Biblioteca “Casa de Camilo”

Laboratório de Físico-Química: 63

Laboratório de Biologia: 64

2.º Piso Salas: 73, 82, 83, 84, 86

Salas de Informática: 72, 75 e 88

Gabinete de Projetos: 85

3.º Piso Salas: 89, 90, 91, 92, 96, 98, 99

Laboratório de Matemática: 97

Gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação: 
100

Gabinete de Manutenção Informática: 93

Pavilhão A

1.º Piso Salas: 2 (Sala de Diretores de turma), 4, 6, 7

Sala de Tecnologias de Informação e Comunicação: 14

Sala de isolamento: 15

Sala de Educação Tecnológica: 16

Sala do Curso de Eletricistas de Instalações: 19

2.º Piso Salas: 21, 33, 34, 35, 39

Laboratórios de Química: 22, 26

Laboratório de Biologia: 36

3.º Piso Salas: 41, 42, 43, 47, 48, 49

Salas de Educação Visual: 40

Sala de Desenho: 50
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Pavilhão Novas Oportunidades

1.º Piso Sala 2 (Multimédia); Sala 6

Sala 12 e 15(Instalações Elétricas); 

Sala 17 (Eletronica)

2.º Piso Sala 20 (Trabalho)

Salas de aula normal: 22, 23, 32, 33.

Sala 25  e 23 (Informática); 

Sala 27 (laboratório de Matemática)

Sala 29 (Desenho)

3.º Piso Sala 36 (Trabalho)

Salas de aula normal: 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44

Sala 41 (Reuniões)

Espaços exteriores 2 Campos de jogos; Zonas verdes

10.2. Instalações da Escola Básica Bernardino Machado

Bloco A 

1.ºPiso Sala de Coordenação 

Sala Diretores de Turma

Sala de Informática – Professores

Sala de Professores

Sala da Psicóloga

2.º Piso Biblioteca

Área Multimédia

A21 – Clubes

A22 e A24

A23 e A25 Informática
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Bloco D 

Refeitório, Cozinha, Sala de isolamento

Sala do Aluno, Reprografia e Papelaria, Bufete

Outros Espaços

Pavilhão Desportivo; Campo de jogos; balneários; 
Piscina;

Zonas verdes com árvores de grande porte e vegeta-
ção rasteira

Bloco B

1.º Piso Sala B11 e B14 

 Laboratório de CN / FQ

Salas B12, B13 e B15

2.º Piso Salas B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28

Bloco C

1.º Piso Salas C11 e C12 - E.V.

Sala C13 - E.T.

Salas C14 e C15 

2.º Piso  

Salas C21, C22, C23, C25, C26, C27, C28

Sala C24 –Educação Musical
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11. Plano de emergência
Instruções de Segurança:

INCÊNDIO/EXPLOSÃO
• Mantenha a calma, não grite nem corra;
• Comunique imediatamente a um colaborador da escola a ocorrência 

ou pressione a botoneira manual de alarme mais próxima;
• Se souber e puder fazer algo para minimizar a emergência, SEM 

CORRER RISCOS, deve fazê-lo (por exemplo, utilizando um extin-
tor para controlar um incêndio);

• Se não conseguir minimizar a emergência, abandone o local seguin-
do a sinalização de segurança;

• Utilize sempre as vias de evacuação (se apresentarem as devidas 
condições de segurança);

• Deverá baixar-se e deslocar-se o mais próximo possível do solo. 

SISMO
• Mantenha a calma, não grite nem corra;
• Mantenha-se afastado das janelas, espelhos, candeeiros ou móveis;
• Afaste-se dos locais onde se encontram equipamentos ou materiais 

armazenados a elevadas alturas ou suspensos;
• Proteja-se no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou 

debaixo da mesa (se estiver no interior), ou longe dos edifícios (se 
estiver no exterior);

• Não acenda fósforos/isqueiros, nem ligue interruptores, pois podem 
existir fugas de gás;

• Não tente sair do edifício durante o sismo, permaneça protegido até 
terminar o abalo;

• Não se precipite para as saídas, pois estas poderão estar conges-
tionadas;

• Esteja consciente de que podem existir possíveis réplicas; 
• Se houver incêndios e se souber e puder minimizá-los, SEM COR-

RER RISCOS, deve fazê-lo;
• Não se aproxime das áreas com grandes estragos nem das estru-

turas danificadas; 
• Verifique se há feridos junto a si, preste os primeiros socorros, se 

estiver seguro do que está a fazer;
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• Não tente desligar os quadros elétricos.

EVACUAÇÃO
• Se estiver ao telefone, desligue imediatamente;
• Não faça chamadas (internas ou externas), é necessário manter as 

linhas telefónicas livres para eventuais chamadas de emergência;
•	 Pare de imediato o seu trabalho, desligando, se puder, quaisquer 

equipamentos que esteja a utilizar;
• Abandone imediatamente o local pelo caminho de evacuação esta-

belecido na planta de emergência (ou por outro caminho de evacu-
ação caso o primeiro não se encontre livre);

•	 Dirija-se para o ponto de encontro;
•	 Não corra;
•	 Não volte atrás para recolher documentos ou objetos pessoais;
• Se possível, deixe os caminhos de evacuação desobstruídos para 

facilitar o acesso às equipas de segurança;
• Se não se encontrar no seu local de trabalho habitual, dirija-se dire-

tamente para o ponto de encontro e avise alguém responsável que 
já se encontra lá;

• Se estiver integrado numa equipa de segurança proceda de ime-
diato de acordo com as instruções especiais de emergência que lhe 
dizem respeito e que lhe foram distribuídas;

•	 Reúna-se com os seus colegas e com os alunos que tem a seu 
cargo no ponto de encontro e colabore com o DS (Delegado de Se-
gurança) na identificação de eventuais alunos em falta;

• Não abandone o ponto de encontro sem que a normalidade seja 
restabelecida.

Plano de evacuação
O plano de evacuação é o documento que possibilita às escolas desen-
volver ações de preparação e prevenção, tendo em conta o eventual 
envolvimento numa situação de emergência.
O principal objetivo do plano de evacuação será a evacuação dos edi-
fícios sem pânico, de forma rápida e ordeira, seguindo os caminhos 
de evacuação definidos nas plantas de emergência para os pontos de 
encontro definidos, representado na figura. Para que tal seja possível, é 
necessário que todos conheçam perfeitamente o  Ponto de Encontro e 
o tenham treinado várias vezes, de modo a que uma situação de emer-
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gência não haja lugar a hesitações, atropelos ou a descontrolos.
A instrução de evacuação é dada através do acionamento do alarme 
audível em toda a ESPBS ou EBBM (que é a mesma campainha usada 
como toque de entrada/saída das aulas, só que a soar de forma con-
tínua, seguindo-se um conjunto de toques intermitentes) ou por instru-
ções audíveis através de um megafone. A evacuação poderá ser total 
(que será o caso em que a campainha toca continuamente) ou parcial 
(que será o caso em que é usado o megafone), de acordo com a ordem 
do DS. Os colaboradores, visitantes ou trabalhadores de empresas ex-
ternas (com exceção dos elementos pertencentes às equipas de se-
gurança), devem abandonar o(s) edifício(s) pelo caminho indicado nas 
plantas de emergência até aos pontos de encontro.
Cada docente é responsável pela evacuação da turma que estiver a 
lecionar. Durante a evacuação o docente deve garantir o encaminha-
mento rápido e seguro de todos os elementos da turma para o ponto de 
encontro. Caso tenha dificuldades e necessite de apoio, deve informar 
a DS. 
Cada docente deve verificar no Ponto de Encontro se estão presentes 
todos os alunos. 



26

Figura – Representação esquemática dos edifícios e evacuação na ESPBS

Figura – Representação esquemática dos edifícios e do sentido de evacuação 
na EBBM
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=================================================
Recortar e entregar ao DT/Professor

Eu, ____________________________________________________
_____, Encarregado(a) de Educação do(a) Aluno(a) _____________
________________________________________, nº __ do ___º___, 
tomei conhecimento das informações contidas no Guião Informativo de 
regresso às aulas. 

Data __/ __ / 2021

________________________________________________________
(assinatura do EE)
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Rua dos Estudantes 4770-260 JOANE  
252 996 877 |  934 832 287
w.aepbs.net | geral@aepbs.net


