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Olá,
Colegas,
Mais um ano letivo que inicia!
Encarámo-lo com enormes expetativas, desejos e, acima de tudo, com
a esperança de, rapidamente, regressarmos à normalidade. Acreditamos que, brevemente, voltaremos a cruzar os saberes e os afetos.
Será mais um ano em que teremos o privilégio de ver e acompanhar os
nossos alunos a crescer, enquanto pessoas e seres humanos dotados
de sabedoria e conhecimento! Um privilégio que temos e para o qual
todos nós trabalhamos
…acreditamos no futuro!
Um excelente ano para todos
Joane, 15 de setembro de 2021
O Presidente da CAP,
(José Moreira)
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1. Breve historial do Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado
O Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado (AEPBS) surgiu a 28 de junho de 2012, sendo constituído:
Escolas

Alunos

ESPBS

1657

EBM

558

Escola Básica de Joane

275

Escola Básica de Boca do Monte, Mogege

116

Escola Básica de Pousada de Saramagos

90

Escola Básica de Estalagem, Vermoim

45

Escola Básica de Agra Maior, Vermoim

79

Total

2600

Professores

311

Educadoras

8

Assistentes Técnicos

14

Assistentes Operacionais

70

Técnicos Superiores
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3. Oferta Formativa do Agrupamento Padre Benjamim Salgado
Turmas
Pré-escolar

5

1.º Ciclo

23

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Ensino Secundário

5.º Ano

9

6.º Ano

10

7.º Ano

11

8.º Ano

10

9.º Ano

9

Cursos Científico – Humanísticos

27

Cursos Profissionais*

14

Cursos de Educação e Formação de Adultos
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(*Técnico/a de Multimédia, Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Técnico/a de Eletrónica,
Automação e Computadores, Técnico/a de Auxiliar de Saúde, Técnico/a de Manutenção Industrial - Mecatrónica,
Técnico/a de Design de Equipamento)

3

4. Calendário Escolar

Períodos
letivos

Inicio

Termo

1.º

15 de setembro de
2021.

17 de dezembro de 2021.

2.º

3 de janeiro de 2022.

5 de abril de 2022.

3.º

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.

Interrupções Letivas
Períodos
letivos

Início

Termo

1.º

20 de dezembro de 2021

31 de dezembro de 2021

2.º

28 de fevereiro de 2022

2 de março de 2022

3.º

6 de abril de 2022

18 de abril de 2022

Para aceder à informação das provas abaixo referidas, deve aceder ao
seguinte link:
https://dre.pt/application/conteudo/166790153
•
•
•
•
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Calendário das provas de aferição do Ensino Básico
Calendário das provas finais de ciclo
Calendário das provas de equivalência à frequência do Ensino Básico
Calendário de exames finais nacionais do Ensino Secundário
Calendário das provas de equivalência à frequência do Secundário

5. Órgãos de Administração e Gestão
5.1. Conselho Geral do Agrupamento Padre Benjamim Salgado
Carlos Lima (Presidente)
Sérgio Guimarães (1.º secretário)
André Pereira (2.º secretário)
Docentes

Inácio Silva
Flávio Salgado
Olívia Ferreira
Alexandra Costa
Casimira Fernandes

Não docentes

Diogo Azevedo
Jorge Azevedo

Alunos

Rafael Martins
Nuno Santos

Encarregados de Educação

Augusto Rodrigues
Adriano Pereira
Ricardo Mendes
Paulo Cunha

Autarquia

Leonel Rocha
Sofia Fernandes
Filipe Vaz (Universidade do Minho)

Comunidade Local

Cláudia Queirós (Riopele)

Presidente da CAP

José Moreira

5.2. Órgão de Gestão

Presidente da CAP José Moreira (Grupo 290)
Vice-Presidente
Eugénia Gonçalves (Grupo 100)
Lúcia Figueiredo (Grupo 300)

Vogais

Serafim Pinheiro (Grupo 550)
Diogo Oliveira (Grupo 330)
5

5.3. Coordenadores de Estabelecimento

•
•
•
•
•
•

Escola Básica Bernardino Machado: António Luís Caldas Ribeiro
Ferreira da Costa
Escola Básica de Agra Maior/JI: Maria Alberta Pacheco Figueiredo
Maia Gomes
Escola Básica de Boca do Monte/JI: Cármen Alexandra Matos
Henriques
Escola Básica de Estalagem: Marisa Manuela Oliveira Fernandes
Escola Básica de Joane/JI: César Filipe Magalhães Ferreira da
Silva Dias
Escola Básica de Pousada de Saramagos: Rosa Maria Moura
Alves

5.4. Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico é constituído por:
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Presidente Conselho Pedagógico/
Presidente da CAP

José Moreira

Departamento de Matemática

Rosa Melo

Departamento de Ciências Experimentais

Nuno Ferreira

Departamento de Português

Susana Vieira

Departamento de Línguas Estrangeiras

Manuela Dias

Departamento de História e Geografia

Irene Amorim

Departamento 1º CEB

Lurdes Fernandes

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Ana Rito

Departamento da Educação Pré-Escolar

Mª Conceição Silva

Departamento de Tecnologias

Fernando Gomes

Departamento de Expressões

Nuno Soares

Representante Coord. Conselho de Diretores
Turma Ens. Sec.

Lurdes Ferreira

Representante Coord. Conselho dos Diretores
Turma 2.º e 3.º CEB

Clara Costa

Coordenador das Ofertas Qualificantes

Serafim Pinheiro

6. Funcionamento geral do Agrupamento
6.1. Horário Diurno / Toques
Escola Secundária Padre Benjamim Salgado e Escola Básica
Bernardino Machado
TURNO DA MANHÃ

TURNO DA TARDE

Entrada

Saída

Entrada

Saída

1.º

08.20

09.05

7.º

13.30

14.15

2.º

09.05

09.50

8.º

14.15

15.00

3.º

10.05

10.50

9.º

15.15

16.00

4.º

10.50

11.35

10.º

16.00

16.45

5.º

11.45

12.30

11.º

16.55

17.40

6.º

12.30

13.15

12.º

17.40

18.25

Jardins de Infância
Entrada Saída
9:00h

12:00h

13:30h

15:30h

Componente de apoio à família:
7:30h

9:00h

15:30h

19:30h

Escolas do Primeiro Ciclo
Entrada

Saída

9:00h

10:30h

11:00h

12:30h

14:00h

15:30h

16:00h

17:00h

Horário Noturno (apenas na Escola Secundária Padre Benjamim Salgado)
Início

Final

19:15h

23:45h
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6.3. Registos Eletrónicos
O registo da presença do professor, faltas dos alunos e sumários das
aulas, é realizado em formato digital (Programa INOVAR)
6.4. Justificação de faltas
As faltas por conta do período de férias (art.º 102.º do Decreto-lei n.º
15/2007 de 19 de janeiro) requerem um pedido de autorização ao Presidente da CAP, com a antecedência mínima de 3 dias úteis. Se, por
motivos imprevistos, tal não for possível, o professor deve comunicar a
falta, no próprio dia por participação oral, a qual deverá ser reduzida a
escrito no dia em que o docente regressar ao serviço.
No caso do pedido de autorização para consultas médicas, tratamentos médicos, os mesmos só serão autorizados, se não coincidirem com
serviço letivo.
O impresso e/ou documentos justificativos deverão ser entregues nos
Serviços de Administração Escolar.
6.5. Sala dos Diretores de Turma
A sala dos Diretores de Turma (DTs ) da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado funcionará no Pavilhão A, sala 2 (A2); na escola Básica
Bernardino Machado funcionará na sala de entrada do bloco A.
Os Diretores de Turma poderão permanecer nessa sala, durante a hora
de atendimento marcada no seu horário, no entanto, até novas orientações, os Diretores de Turma também podem gerir a sua hora de atendimento aos encarregados de educação, não sendo obrigados a permanecer na sala de DTs durante esse tempo e podendo, ainda, atender os
encarregados de educação via Teams.
6.6. Chaves/Comandos
Os docentes que pretendem chaves para os cacifos colocados na sala
dos professores, bem como para as salas dos pavilhões, portão para
a Rua do Assento e/ou comandos de acesso ao estacionamento de
veículos no recinto escolar reservado para o efeito - Secundária Padre
Benjamim Salgado - devem dirigir-se à reprografia a fim de os adquirir,
depositando uma verba que será devolvida no final do ano letivo contra
a entrega das chaves/comandos. A aquisição de comandos e chaves de
cacifos está condicionada à existência de lugares de estacionamento e
de cacifos vagos.
8

6.7. Funcionamento do Bufete, Refeitório, Reprografia, Papelaria e Serviços de Administração Escolar
(Horários poderão ser sujeitos a pequenas alterações ao longo do ano)

Escola Básica Bernardino Machado
Serviço

Horário

Bufete

08h00 - 11h50/ 14h30 - 17h00

Refeitório

11h45 – 14h30

Reprografia

08h00 -12h30 / 14h00 -16h00

Papelaria

08h00 -12h30 / 14h00 -16h00

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
09h00 - 17h00
Escolar
* Devido à situação pandémica, o Bufete encontrar-se-á encerrado até novas orientações

Os serviços de bufete, refeitório, reprografia e papelaria funcionam obrigatoriamente através da utilização de um cartão magnético pessoal,
que cada professor deve adquirir junto dos Serviços de Administração
Escolar, e que deve ser carregado na papelaria/ reprografia com o valor
mínimo, (5,00€)
6.8. Serviço de reprografia /fotocópias
• Têm acesso a estes Serviços, os professores / formadores, os alunos/ formandos e a Associação de pais.
• Cada professor terá acesso a um plafond de cópias no seu cartão,
podendo imprimir diretamente na sala de professores ou diretores
de turma;
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•
•

A impressão dos instrumentos de avaliação deverá ser efetuada na
reprografia das escolas;
requisição do serviço deverá ser feita com 48h de antecedência,
através da entrega direta do documento, ou através do envio do
documento em formato digital para:
reprografia@aepbs.net - ESPBS
reprografia.bm@aepbs.net - EBBM

Os alunos subsidiados têm direito a um crédito de 12 fotocópias a preto
e branco e 6 a cores, mediante autorização do professor.
Outras necessidades deverão ser postas à consideração do Presidente
da CAP para decisão.
6.9. Funcionamento das bibliotecas
ESPBS - “Casa de Camilo” - 8h30 às 18h30
Escola Básica Bernardino Machado – 8h00 às 18h00
Escolas Básicas: Joane, Boca do Monte e Agra Maior – 9h00 às 17h30
Nota: O material da biblioteca terá de ser requisitado junto da funcionária.
6.10. Funcionamento do material audiovisual e multimédia
Grande parte das salas de aula da escola Secundária Padre Benjamim
Salgado encontra-se apetrechada com material audiovisual (televisor,
vídeo e projetor multimédia). No caso de alguma das salas não possuir
o material audiovisual pretendido pelo professor, este deverá fazer uma
permuta de sala com um colega, ou fazer a requisição do mesmo junto
da funcionária do pavilhão. A requisição deverá ser feita com 24 horas
de antecedência, em impresso próprio existente junto à funcionária do
piso.
Nota: a utilização do equipamento informático obriga ao cumprimento rigoroso
do Regulamento do Equipamento Informático das Salas.
Na escola Básica Bernardino Machado todas as salas estão equipadas com
projetor multimédia tendo algumas quadro interativo.

6.11. 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
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A cada professor é atribuído um endereço de correio institucional, (nº do
professor@professores.aepbs.net ) através do qual será encaminhada
toda a informação institucional.
6.12. Entrada de veículos na Escola Secundária Padre Benjamim Salgado
A entrada de veículos no recinto escolar, durante os períodos de aulas,
está condicionada aos portadores de comando de acesso ao estacionamento de veículos, no recinto reservado para o efeito, e às cargas e
descargas de veículos devidamente autorizados. Os professores possuidores de comando e lugar de estacionamento no interior da escola
deverão, após a entrada /saída da escola, manter o portão fechado.
7. Instalações - Secundária Padre Benjamim Salgado

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 Qualifica
Gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação

11

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

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, 74, 75 e 88
Gabinete de Projetos: 85

3.º Piso

Salas: 89, 90, 91, 92, 96, 98, 99
Laboratório de Matemática: 97
Gabinete de Manutenção Informática: 93
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Pavilhão Novas Oportunidades
1.º Piso

Sala 2 (Multimédia); Sala 6
Sala 12 e 15(Instalações Elétricas);
Sala 17 (Eletrotecnia)

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 do Coordenador de Escola
Sala Diretores de Turma
Sala de Informática – Professores
Sala de Professores
Sala da Psicóloga
Sala dos Departamentos
Serviços míminos de ligação aos Serviços Administrativos
Centrais

2.º Piso

Biblioteca
Área Multimédia
A21 – Clubes
A22 e A24
A23 e A25 Informática
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Bloco B
1.º Piso

Sala B12 e B15
Laboratório de CN / FQ - B11
Sala de apoio ao Laboratório de CN / FQ - B13
Laboratório de CN - B14

2.º Piso

Salas B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27 e B28

Bloco C
1.º Piso

Laboratório E.V. - Salas C11 e C12
Laboratório E.T. - Sala C13
Salas C14 e C15

2.º Piso

Salas C21, C22, C23, C25, C26, C27 e C28
Sala C24 –Educação Musical

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 vegetação rasteira

Nos horários a localização das salas é feita indicando a designação do
pavilhão e a sala.
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8. Localização de escolas do Agrupamento

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 extintor para controlar um incêndio);
• Se não conseguir minimizar a emergência, abandone o local seguindo 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.

15

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 congestionadas;
• Esteja consciente de que podem existir possíveis réplicas;
• Se houver incêndios e se souber e puder minimizá-los, SEM CORRER RISCOS, deve fazê-lo;
• Não se aproxime das áreas com grandes estragos nem das estruturas danificadas;
• Verifique se há feridos junto a si, preste os primeiros socorros, se
estiver seguro do que está a fazer;
• 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 estabelecido na planta de emergência (ou por outro caminho de evacuação 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 dire16

•

•
•

tamente para o ponto de encontro e avise alguém responsável que
já se encontra lá;
Se estiver integrado numa equipa de segurança proceda de imediato 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 Delegado de Segurança
(DS) 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 desenvolver 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 edifícios sem pânico, de forma rápida e ordeira, seguindo os caminhos
de evacuação definidos nas plantas de emergência para os pontos de
encontro definidos, representado nas figuras. 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 emergência 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 contínua, seguindo-se um conjunto de toques intermitentes) ou por instruções 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 (Delegado de Segurança). Os colaboradores, visitantes ou
trabalhadores de empresas externas (com exceção dos elementos pertencentes às equipas de segurança), 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 encaminhamento rápido e seguro de todos os elementos da turma para o ponto de
encontro. Caso tenha dificuldades e necessite de apoio, deve informar
o DS.
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Cada docente deve verificar no Ponto de Encontro se estão presentes
todos os alunos.

Figura – Representação esquemática dos edifícios e evacuação na ESPBS

Figura – Representação esquemática dos edifícios e do sentido de evacuação
na EBBM
18
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Rua dos Estudantes 4770-260 JOANE
252 996 877 | 934 832 287
w.aepbs.net | geral@aepbs.net
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