MANUAL DE BOAS-VINDAS
APESSA
SETEMBRO DE 2019-2020

Salesianos do Estoril – Escola, Av. Marginal, 2765-245 Estoril

A APESSA dá as boas-vindas aos novos pais e Encarregados de Educação,
desejando que os vossos filhos e educandos se sintam em casa nos Salesianos
do Estoril.
Com este Manual de Boas-Vindas, pretendemos ajudar-vos a conhecer melhor
a Escola e aproximar toda a comunidade educativa.

Nota: Todas as informações dadas pela Escola têm precedência sobre os dados aqui
contidos.
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A NOSSA MISSÃO
Aproximar os pais e a Escola.
Promover a geração de ideias e métodos, em total coordenação com a Direção
da Escola.
Contribuir para melhorar as condições, a alegria e os resultados de todos.

A NOSSA VISÃO
Elemento catalisador de um relacionamento de excelência entre a Escola, pais
e Filhos.
Valorizar a criatividade, inovação, participação ativa e construtiva em todos os
desafios, contribuindo para o bem da Escola, respeitando o meio social e o
ambiente.

A NOSSA ESTRATÉGIA
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DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA
Diretor Pe. Artur Pereira
Vice-Diretor Pe. Juan Freitas
Administrador Pe. Paulo Pires
Diretor Pedagógico Dr. Bernardo Viana
Diretora 1º Ciclo Dra. Mafalda Romão
Diretora 2º Ciclo Dra. Carla Pires
Diretor 3º Ciclo Dr. Rui Tavares
Diretor Secundário Dr. Nelson Silva
Pastoral Pe. Juan Freitas
Chefe Serviços Administrativos Dr. Víctor Lopes

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS
Secretaria: das 07h45 às 19h00. No mês de agosto 08h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00
Papelaria: das 07h45 às 19h00
Bar: das 07h30 às 18h30
Posto Médico: 08h00 às 19h00
Centro de Recursos/Biblioteca: das 07h45 às 19h00
Perdidos e Achados: 07h45 às 17h00
Receção: 8h30 às 19h00
Pastoral: das 8h00 às 17h00
Capela: 2ª a Sábado das 8h00 às 17h00, Domingo das 9h00 às 13h30
Portaria da Av. Fausto de Figueiredo: das 07h30 às 19h00
Portaria da Av. Marginal: não encerra

Website da Escola: www.estoril.salesianos.pt
Website da Fundação: www.fundacao.salesianos.pt
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MAPA DA ESCOLA

1 – Entrada principal/portaria Av. Marginal
2 – Entrada/portaria Av. Fausto Figueiredo
3 – Receção
4 – Papelaria
5 – Secretaria
6 – Salas Secundário
7 – Cantina/Refeitório
8 – Centro de recursos/Biblioteca/Sala Estúdio
9 – Capela
10 – Auditório
11 – Edifício Pré-Escolar
12 – Edifício 1º Ciclo
13 – Edifício do 2º e 3º Ciclos e Secundário
14 – Musicentro

15 – Pavilhão gimnodesportivo – Hóquei
16 – Pavilhão desportivo
17 – Parque infantil do Pré-Escolar
18 – Campo de relva sintético
19 – Campo polivalente
20 – Campo 1º Ciclo
21 – Campo 2º Ciclo
22– Campo 3º Ciclo e Secundário
23 – Bar
24 – Pastoral
25 – Agrupamento Escuteiros
26 – Posto clínico
27 – Perdidos e achados
28 – SOLSAL e Gabinete Psicopedagógico
29 – Sala da APESSA

As normas de utilização dos serviços são detalhadas no Regulamento Interno da Escola.
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ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA
O acesso à Escola é feito pela portaria da Avenida Marginal, ao lado da igreja de Santo
António do Estoril, ou pela portaria da Avenida Fausto de Figueiredo.
Se o seu educando estiver no Pré-escolar ou no 1º Ciclo, é mais fácil utilizar a entrada da
Avenida Fausto de Figueiredo.
Os lugares de estacionamento no interior da Escola são limitados e apenas podem ser
utilizados pelos pais e EE do Pré-escolar, para facilitar a entrega dos alunos à
educadora/auxiliar responsável.
Para os restantes Ciclos, os veículos podem entrar pelos dois portões apenas para deixar os
alunos e sair novamente, sem estacionar.
Apenas os pais/responsáveis dos alunos do ensino Pré-escolar poderão entrar no respetivo
recinto, para os deixar com a educadora ou auxiliar.
Os alunos do 1º Ciclo podem ser acompanhados pelos pais até ao portão que dá acesso ao
1º Ciclo, ou então à entrada do pavilhão pelo lado do refeitório.
À saída, os adultos que estão autorizados a sair da Escola com os alunos devem ser
portadores de um cartão com a identificação da criança. Esses cartões, facultados pelos
professores, devem ser validados e carimbados pela Escola e serão solicitados pelos
auxiliares sempre que necessário.
Para segurança de todos os alunos, a Escola dispõe de diversas barreiras físicas (portões
automáticos de correr). Algumas dessas barreiras encontram-se fechadas na maior parte do
tempo, delimitando as áreas dos recreios do ensino Pré-escolar e 1º Ciclo.
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HORÁRIOS POR CICLO
O horário do início das aulas dos alunos do Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos é às 8:30h da manhã.
Nos restantes ciclos o horário do início das aulas é às 8:00h (com exceção de algumas turmas
do 12ºano).
Dependendo dos Ciclos e mesmo de cada turma, os horários de almoço e saída podem
variar-aconselhamos a consulta do horário da turma no site da escola (no DNA online de cada
aluno).
Os alunos da Pré e 1º Ciclo têm vigilância por parte dos auxiliares a partir das 7h45 e, de
tarde, até às 19h00.
Estes alunos iniciam o dia escolar com um evento chamado “Bom Dia”, às 8h30 (primeiro
toque às 8h25), no edifício do 1º Ciclo.
Só está autorizada a presença dos pais e encarregados de educação no “Bom Dia” em dias
de exceção, tais como no dia de aniversário do aluno ou no dia em que o aluno participa no
teatro - que é apresentado às sextas-feiras, no âmbito da área de projeto – ou noutros casos
pontualmente anunciados pela Direção.
Para os alunos que integram os restantes Ciclos, o “Bom Dia” é celebrado nas salas de aula,
na primeira hora da manhã.
É importante salientar que o “Bom Dia” já faz parte do dia escolar, pelo que o atraso do
aluno ou a sua não comparência tem reflexo na avaliação de assiduidade.

CATEQUESE
A Escola possibilita aos seus Alunos a frequência da Catequese a partir do 1º ano.

CANTINA/REFEITÓRIO
Para almoçar na Escola, os alunos podem trazer o almoço de casa ou utilizar o serviço de
cantina da Escola.
Em ambos os casos, é necessária inscrição anual (igual a uma mensalidade) e o custo mensal
será debitado na mensalidade (até ao mês de maio, com exceção do pré-escolar que será
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cobrado o mês de julho se não for comunicado à secretaria a desistência desse mês. No mês
de setembro é cobrado meio mês. A alteração da modalidade de almoço implica o
pagamento de nova inscrição.
ACESSO
Se entrar pela Avenida Marginal, segue em frente e atravessa o túnel, ficando o edifício do
lado direito.
Se utilizar a portaria da Avenida Fausto de Figueiredo, terá que descer e contornar o campo
de futebol até chegar à zona do refeitório, do lado esquerdo.
Se vier do edifício do 1º Ciclo, o refeitório fica em frente, contornando o Auditório.
CANTINA
Se optar pela cantina da Escola, o prato pretendido pode ser selecionado através do DNA
online, na página da internet da Escola, utilizando o número de aluno e uma palavra-passe
de acesso, que deverá obter na Secretaria da Escola. Também é possível selecionar o prato
utilizando o cartão de aluno em qualquer um dos quiosques na Escola.
Ao optar pelo pagamento mensal em todos ou determinados dias da semana, fica com o
prato normal automaticamente disponível. Caso queira optar por outra ementa, terá de
efetuar a alteração até às 20h00 nos quiosques ou na internet até às 24h00 do dia anterior
ao da refeição.
Pode também efetuar a marcação das refeições para todo o mês, na internet e nos
quiosques, havendo a hipótese de serem alteradas, até às 20h00 nos quiosques ou na
internet até às 24h00 do dia anterior ao da refeição.
Também podem ser adquiridas refeições avulsas para a cantina (na Secretaria). Se forem
compradas com antecedência, o seu custo é de 7€. No entanto, a não marcação (escolha do
prato) no dia anterior ao da refeição implica o pagamento de uma senha agravada no valor
de 11€.
Se comprar no próprio dia, custará sempre 11€.
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Os familiares que queiram utilizar a cantina poderão fazê-lo também, comprando e
marcando na secretaria a sua refeição. Se for até ao dia anterior ao da refeição o valor será
de 7€, no próprio dia o valor será de 11€.
REFEITÓRIO DOS “CESTOS”
Os cestos/lancheiras não podem ser levados para as salas de aulas.
Devem ser deixados de manhã no primeiro piso do refeitório, nas prateleiras reservadas para
o efeito. Os alunos até ao Pré-escolar devem deixar as lancheiras e respetivas marmitas no
rés-do-chão, onde almoçam.
Mesmo para alunos de “cesto”, a Escola providencia sempre sopa, pão, loiça e talheres.
A partir do 1º Ciclo, as marmitas têm de ser entregues às funcionárias da cozinha, que as
colocarão em estufas de aquecimento. Em alternativa, os alunos podem aquecer o almoço
nos micro-ondas disponíveis.
Depois de almoço, os alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo deverão levar o cesto/lancheira e
colocá-lo nos lugares designados, no edifício do 1º Ciclo.
Todos os outros alunos deverão deixar as lancheiras no primeiro piso do refeitório e levantálas no final do horário letivo.

BAR
Situado ao lado da Papelaria, o bar também pode servir refeições ligeiras. O pagamento
poderá ser efetuado com o cartão do aluno, previamente carregado com saldo.

DNA ONLINE
Os pais e EE podem solicitar na Secretaria códigos de acesso que permitem a obtenção de
recibos, bem como de outras informações relativas aos alunos: faltas, notas e registos de
avaliação, conta corrente, movimentos e compras efetuadas com o cartão de aluno, ementas
da cantina e circulares.
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Só com a chave eletrónica dos alunos, igualmente solicitada na Secretaria, é que é possível
fazer a marcação de refeições pela Internet.

CALENDÁRIO ESCOLAR
O calendário escolar é disponibilizado aos alunos nos primeiros dias de aulas de cada ano e
poderá ser consultado on-line na página da Escola: www.estoril.salesianos.pt
Existem três datas importantes para a Família Salesiana: Festa da Santidade Juvenil, Festa de
S. João Bosco e Festa de Nossa Senhora Auxiliadora.
Nestes dias, os alunos não têm atividades letivas, mas terão de estar presentes.
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UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O uniforme é obrigatório para os alunos do ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo e pode ser
adquirido na Papelaria da Escola em qualquer altura do ano, tal como o equipamento para
Educação Física.
O equipamento de Educação Física é obrigatório para todos os alunos. Para os rapazes, é
composto por calções azuis e t-shirt; para as raparigas, calções (Pré-escolar e 1º Ciclo) ou
calções/leggings (a partir do 2.º Ciclo) e t-shirt.
A t-shirt de Educação Física tem uma cor diferente consoante o Ciclo: amarelo para o 1º
Ciclo, encarnado para o 2º Ciclo, verde para o 3º Ciclo e azul para o Secundário.
Os alunos do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo têm de ir todos os dias fardados para a Escola.
No dia em que têm educação física e expressão corporal, têm de vir já equipados de casa
com o equipamento respetivo, o qual é mantido ao longo do dia.
Para os restantes Ciclos, e caso a aula não seja à primeira hora da manhã, o equipamento
deve ser levado à parte e vestido apenas na hora da aula.
Relembramos a importância de identificar as peças da farda e o equipamento, para serem
mais facilmente recuperadas em caso de perda.
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REUTILIZAÇÃO DE UNIFORMES E MANUAIS
Um dos projetos da APESSA consiste na reutilização de uniformes e manuais escolares,
vendidos a um preço simbólico aos associados e cuja verba reverte a favor de uma causa
social; sendo que tem sido tradicionalmente entregue à SolSal – Solidariedade Salesiana.
Durante o ano letivo, a sala da APESSA está aberta regularmente às terças e quintas,
das 8h00 às 9h00.
A sala localiza-se entre a cantina e o pavilhão de hóquei, 1º piso, junto à sala de música. O
acesso deve ser efetuado pelo lado exterior, pelas escadas junto à fachada que confronta
com a cantina. Os pais podem contactar a APESSA pelos seguintes canais:
E-mail - apessa.salesianos@gmail.com
Site - www.apessa.salesianos.pt
Facebook - www.facebook.com/apsalesianosestoril
Para continuar o sucesso e crescimento deste projeto, a contribuição de todos os pais é
essencial e muito bem-vinda. Se tiverem manuais e uniformes de que já não necessitam,
podem entregar à APESSA.

PERDIDOS E ACHADOS
A sala dos Perdidos e Achados fica situada na zona dos campos azuis, por baixo da Biblioteca.
No pavilhão do 1º Ciclo é também usual existir uma zona onde ficam, temporariamente, os
“perdidos” dos alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo.
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
As atividades extracurriculares são da responsabilidade da Artisport.
No início do ano escolar é distribuído um folheto com todas as atividades, horários e preços.
As inscrições nas atividades são efetuadas na Secretaria e o respetivo custo é debitado na
mensalidade. No ato da inscrição será pago um valor idêntico à mensalidade, sendo este
serviço cobrado até ao mês de maio.
Nos períodos não letivos do Natal e Páscoa, os Apoios, Terapia da Fala e Português para
Estrangeiros é pago a 50%.
Sugerimos o contacto com a Secretaria para mais informações sobre o processo de desistência
e alteração de atividades (Cantina, Serviço de Refeitório, Estudo, Apoios e Artisport.

CARTÃO DE ESTUDANTE
O cartão de estudante é obrigatório e é entregue aos alunos no primeiro dia de aulas.
Os cartões têm cores diferentes, conforme as autorizações de saída que foram escolhidas
pelos pais/EE.
Por questões de segurança, os alunos que não apresentarem o respetivo cartão nas Portarias
da Escola, serão impossibilitados de sair.
O cartão é também usado na entrada da cantina e refeitório de “cestos”. Por motivos de
organização, a falta de apresentação do cartão obriga a que os alunos só acedam quando
não houver fila.
O cartão poderá ainda ser carregado na Secretaria (mínimo 5,00€) ou nos moedeiros para
efetuar pagamentos no bar e papelaria. Os movimentos e compras efetuados com o cartão
podem ser consultados pelos pais/EE no DNA Online.
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SEGURO ESCOLAR
Os alunos da Escola estão abrangidos por um seguro escolar de acidentes pessoais, com um
limite de despesas por ano letivo de 7500€/aluno. O seguro não cobre eventuais agressões,
nem prejuízos materiais.
O seguro escolar cobre as seguintes atividades desenvolvidas pelas pessoas seguras:
a) nas instalações da Escola durante: horário escolar, atividades Artisport, desportiva ou
de convívio organizadas pela Escola.
b) fora das instalações da Escola: aulas ao ar livre, aulas práticas, visitas de estudo e demais
iniciativas circum-escolares, desportivas ou de convívio, desde que promovidas pela Escola
ou com a sua comparticipação.
Procedimento em caso de acidente escolar
Sempre que ocorrer um acidente em horário escolar, o aluno deve dirigir-se ao Posto Médico
para ser observado e será preenchida a participação de acidente.
Sendo caso disso, o aluno será encaminhado para a Clínica CUF Cascais, devidamente
acompanhado.
Os pais/EE podem levar o seu educando a outro estabelecimento hospitalar da sua escolha.
Neste caso, terão de efetuar o pagamento das despesas, sendo reembolsados
posteriormente pela companhia de seguros até ao limite de 7500€/ano. As despesas para
reembolso são entregues na Secretaria da Escola, que posteriormente as envia à seguradora.
Será creditado o valor na conta corrente do aluno, assim que a seguradora efetive o
reembolso.
Não são creditadas despesas nos seguintes casos:
a) não ter sido elaborada a devida participação, nem ter sido comunicado no próprio dia ou
no dia útil seguinte, o acidente no Posto Médico da Escola.
b) se o aluno se deslocar a um estabelecimento hospitalar que não o do seguro e ser emitido
recibo em nome da Escola. O seguro só reembolsa recibos emitidos em nome do aluno,
visto ser ele a Pessoa Segura.
Para mais informações, sugerimos que contacte a Secretaria
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Se tiver dúvidas, comentários
ou sugestões, contacte-nos.

Sempre disponíveis

A sala da APESSA está aberta às terças e quintas das 8h00 às 9h00 para venda
de uniformes e manuais em segunda mão
A quota anual é de 5€
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