
FAQ
O GUIA DE SOBREVIVÊNCIA DE PAIS DE 

CRIANÇAS A TRANSITAREM DO 

1º PARA O 2º CICLO

UMA PARCERIA

VERSÃO ABR 2021



FUNCIONAMENTO 

GERAL DA 

ESCOLA



No 1º dia de aulas há alguma iniciativa de integração para alunos e pais?

No início de cada ano lectivo é agendada uma reunião de Pais e Encarregados de

Educação onde é apresentado o Director(a) de Turma, interlocutor futuro dos pais junto

da escola. Nesta reunião, são apresentadas as regras gerais da escola, o Guia do Aluno e

é realizada uma visita guiada às instalações da escola.

Nas turmas de 5º ano esta reunião serve ainda para se proceder à entrega da Caderneta

do Aluno e do Cartão de Aluno.

O Cartão de Aluno, que permite identificar a criança na escola, deve ser validado à

entrada e à saída da escola, no identificador que está junto ao portão. Serve também

para utilização nos serviços de bar e papelaria, e integra o cartão pré-pago para

consumo de refeições escolares.

Nesse 1º dia, também poderá encontrar na escola vários elementos da Associação de

Pais (APEPES) que o podem ajudar a clarificar algumas questões de âmbito geral.



Como são organizadas as turmas 
na transição para o 5º e 7º ano?

Por norma, as crianças que transitam de 
escola ou de ciclo são divididos pelo 

conjunto das turmas existentes, numa 
lógica de paridade de género. Por 

norma os alunos mantêm-se com 1, 2 
ou 3 colegas das suas turmas de origem.

Em regra existem cerca de nove turmas 
de 5º  e de 6.º ano, sendo que cada 

turma terá em média 25 alunos. Mas 
atenção: a constituição das turmas e os 
respetivos horários só tem vindo a ser 
conhecidos, em regra, na semana que 

antecede o início das aulas. 

Para ter uma ideia podem sempre consultar os 
horários que vigoraram no ano letivo 

2020/2021 (como exemplo) no site do 
agrupamento: 

https://nsite.aerdl.eu/index.php/alunos/horari
os/turmas-2



O que é e como funciona o Apoio ao Estudo?

As aulas de apoio ao estudo são utilizadas como apoio complementar aos alunos que

apresentem dificuldades em disciplinas base (Matemática e Português). A frequência das

aulas é indicada pelos professores e normalmente têm início após os resultados dos

primeiros testes do 1º período. Estas aulas funcionam em modelo tutorial de pequeno

grupo e são orientadas pelo professor que na turma lecciona essa disciplina. O respetivo

horário vem identificado no horário da turma como ‘AEstMa’ e ‘AEstPt’.

Os alunos podem voluntariamente considerar relevante assistir às aulas de apoio ao

estudo em determinada disciplina, devendo contudo pedir conselho e autorização prévia

ao respectivo professor que autorizará, ou não, a sua frequência.



Na Eugénio dos Santos existem AEC’s?

As Actividades Extra Curriculares (AEC´s) são uma oferta de 1º ciclo, não existindo nas escolas de 2º

e 3º ciclo.

A Eugénio dos Santos dispõe, contudo, de um conjunto de Clubes e Projectos nos quais os alunos se

podem inscrever e que lhes permite a ocupação de alguns períodos da tarde ou da manhã em

determinados dias da semana.

Onde posso ficar a conhecer 
esses Clubes e Projectos?

No site do agrupamento
http://nsite.aerdl.eu/index.php/proj
etos/projetos/desporto-escolar

podem-se encontrar algumas
informações sobre estas iniciativas,
assim como no hall de entrada da
escola.

Os alunos podem frequentar 

qualquer Clube existente no 

agrupamento?

Não. O aluno só se pode inscrever e

frequentar os clubes e projectos

existentes na escola que frequenta.

http://nsite.aerdl.eu/index.php/projetos/projetos/desporto-escolar


E o funcionamento destas ofertas começam no primeiro dia de aulas?
Não.

Estas actividades, bem como a Biblioteca, iniciam-se normalmente 2 a 3 semanas após o início das
aulas (primeira semana de outubro). O período desde o inicio das aulas e o início destas
actividades serve para que os alunos procurem informações e se inscrevam nas opções que lhes
pareçam mais interessantes.

Alertamos ainda que as inscrições nestes clubes são limitadas.

O horário dos Clubes e Projectos é feito em função dos horários das várias turmas?

Infelizmente os horários dos clubes são elaborados em função do horário do professor responsável pelo
mesmo, pelo que poderão existir turmas com horários incompatíveis com a frequência em clubes. Por
norma, ocorrem durante e após a hora do almoço.

Pelo mesmo motivo, poderão existir clubes a funcionar nos mesmos horários o que poderá inviabilizar a
frequência simultânea.



Os pais podem entrar na escola a 

qualquer hora do dia?

Não.

Os pais só podem entrar e circular pela

escola mediante marcação de reunião

com o respectivo Director de Turma ou

com o Coordenador da Escola.

O meu filho não tem telemóvel. Como 

é que ele me pode contactar em caso 

de urgência?

Em caso de urgência, caberá à escola

contactar os Encarregados de Educação

informando-os da situação e solicitando,

caso se justifique, que os Pais se

desloquem à escola para recolher a criança.

Nas situações em que o aluno deseja

contactar os Pais para transmitir

informação pessoal, a escola disponibiliza

um sistema de chamada paga que

possibilita esse contacto. A taxa aplicada a

este telefonema é de baixo valor.

Essa chamada é efectuada no átrio com o

apoio da auxiliar.



Posso falar diretamente com os Professores do meu filho?

Normalmente a comunicação entre Professores e Encarregados de Educação é efetuada através

da troca de recados escritos na caderneta.

Caso o assunto exija uma reunião presencial, a questão deverá ser endereçada ao Diretor(a) de

Turma (DT), cujo horário de atendimento é transmitido aos Pais logo na reunião de acolhimento

e registada na plataforma INOVAR.

Cabe ao DT receber os EE, tomar conhecimento das situações e de as transmitir, procurando a

sua resolução junto dos restantes colegas que compõem o corpo de Professores da turma.

Só em situações de excepção os EE reúnem com o DT e o professor titular de determinada

disciplina, contudo essa situação pode acontecer caso a Escola considere ser a melhor solução

para o aluno.

Na plataforma INOVAR pode ainda consultar todo o processo escolar do seu

educando, o horário escolar, o horário de atendimento e contactos do Diretor

de Turma, testes agendados, sumários das aulas, avaliações, etc.

https://inovar.aerdl.eu/inovarconsulta/app/index.html#/login

https://inovar.aerdl.eu/inovarconsulta/app/index.html#/login


FUNCIONAMENTO 

GERAL DA ESCOLA
PERÍODOS 

NÃO LECTIVOS



Os alunos com autorização para sair da escola, podem sair e entrar sempre que 
quiserem e em qualquer altura do dia?

Não.

A autorização de saída só pode ser utilizada nas horas de saída fixadas de acordo com o horário
lectivo do aluno. Ou seja, uma vez terminadas as aulas.

Em caso de falta do Professor no último tempo lectivo (da manhã ou da tarde), os alunos só
poderão sair da escola caso os EE tenham dado autorização de saída do seu educando da escola no
caso de falta do Professor no último tempo lectivo. Esta autorização é feita por assinatura de
declaração na Caderneta do Aluno.

Onde ficam os alunos quando os Professores faltam?

Não existe uma sala específica para quando os alunos não têm aulas. Sempre que possível,
as faltas são supridas por professores de substituição. As crianças podem optar livremente
pela forma como utilizam esse tempo quer optando por permanencer nas áreas de recreio
e lazer, localizadas na área exterior da escola, ou pela área da biblioteca, onde têm acesso
a livros, vídeos e ainda a computadores (por períodos controlados).

Os alunos podem ainda optar por permanecer na área da Ludoteca, onde encontram
exemplares de jogos de tabuleiro e outros que lhes permite passar o tempo.



Existem cacifos na escola?

A escola dispõe de um número limitado de cacifos, localizados no corredor principal, que
são atribuídos aos alunos que se inscrevem no início do ano letivo.

É promovida a partilha de cacifos entre alunos da mesma turma, por forma a poder ser
utilizados pelo maior de alunos.

Os alunos são informados pelo Diretor de Turma do local onde devem fazer a inscrição
(normalmente durante a primeira semana de aulas)

O regulamento para utilização
dos cacifos está disponível no site
do agrupamento:

http://nsite.aerdl.eu/images/Doc
sAgrupamento/AERDL/Legislacao
/Regulamento_cacifo.pdf



Depois do último toque os alunos são obrigados a sair da escola ou podem 

esperar pelos pais dentro da escola?

Ao último toque os portões da escola abrem e os alunos podem sair ou aguardar junto do

mesmo pelos Pais ou pela solução de transporte que os EE tenham concertado. Cabe aos

Pais dar a orientação necessária.

Recordamos que após o encerrar do período lectivo do aluno a escola não se

responsabiliza pelas entradas ou saídas dos alunos.

Existe alguma sala onde os alunos podem esperar pela chegada dos pais no final 

do dia?

Não. Os alunos podem frequentar a biblioteca que tem um horário alargado, encerrando às

4ªs às 16h45 e nos restantes dias às 18h30. Neste espaço o aluno tem acesso a livros,

computadores (período controlado) e a uma área de multimédia que lhe permite usufruir

de filmes enquanto aguarda a chegada dos Pais.



Que ATL há para a parte do dia em que não há aulas?

Dada a diversidade de horários, a escola não dispõe de um ATL específico.

Existem clubes conduzidos por professores onde os alunos poderão inscrever-se caso o

horário coincida com períodos não lectivos. Os clubes de maior frequência são os de:

Guitarra, Patinagem, Atletismo, Vólei, Basquete, Badmington e Música.

Adicionalmente, existem na área circundante à escola entidades que promovem um

conjunto alargado de actividades (lúdicas e de apoio ao estudo) que possibilitam aos

Encarregados de Educação soluções de ocupação de tempo nos períodos em que não há

aulas.

De entre este conjunto de entidades, a paróquia do Campo Grande promove um serviço

(Clube Juventude – Espaço Boomerang) que assegura não só o transporte de-e-para a

escola de acordo com o período lectivo da criança, bem como a ocupação dos períodos

não lectivos. Este serviço destaca-se por contar com uma equipa multidisciplinar que

apoia a integração da criança no seu novo contexto escolar, estimulando entre outros, os

métodos de estudo e o espírito de entreajuda e solidariedade.



ENSINO 

ARTICULADO



O que é o Ensino Articulado e que áreas artísticas são abrangidas? A 

inscrição é feita na Eugénio dos Santos?

O Ensino articulado é uma componente do ensino que permite ao aluno conciliar o ensino

artístico no seu currículo escolar obrigatório.

Para frequentar o ensino articulado é necessário proceder a um conjunto de audições e

testes na escola de ensino artístico onde se pretende que o aluno dê continuidade ao seu

currículo. A fase de concurso e admissão nas escolas de ensino artístico é da inteira

responsabilidade dos Pais e EE dos alunos, e deve ser assegurado nos períodos por estas

definido. O processo de seriação e inscrição nessas escolas decorre nos últimos meses de

frequência do aluno no 4º ano de escolariedade, por forma a que no momento da

inscrição de 5º ano os pais possam informar que o aluno pretende optar pelo ensino

artístico.

O formulário de inscrição dispõe de campo especifico para essa indicação.

A Eugénio dos Santos só se responsabiliza pela articulação de horários com escolas de

ensino artístico com protocolo de colaboração celebrado.



Existem turmas específicas para o ensino articulado?

Os alunos que frequentem este tipo de ensino são agrupados na mesma turma.

Dependendo do nº de alunos inscritos nesta modalidade de ensino, poderão existir turmas

específicas ou mistas, com alunos com o plano curricular normal e outros com articulado.

Quem frequenta o Ensino Articulado está impedido de frequentar as aulas que 

não estão no seu plano curricular

Como o ensino é articulado, o aluno deixa de ter 5 tempos semanais na Eugénio dos

Santos (Educação Tecnológica, Formação Cívica e Educação Musical), passando a ter 6

tempos na escola de música (Classe de Conjunto (coro), Formação Musical e Instrumento).

Caso pretenda que o seu educando não prescinda das aulas na Eugénio dos Santos terá de

falar no início do ano com o Diretor de Turma e fazer um requerimento para o efeito.

Nota: Caso anulem a inscrição no articulado é obrigatória a frequência destas disciplinas.



Quais são as Escolas com protocolo de Ensino Articulado com a Eugénio dos 

Santos?

As escolas que têm protocolo com a Eugénio dos Santos são:

Instituto Gregoriano de Lisboa http://www.institutogregoriano.pt/portal/

e Academia de Amadores de Música https://www.academiaam.com

Existe algum serviço de transporte entre a Eugénio dos Santos e as Escolas de 
Música do Ensino Articulado?

Não existe.

O transporte entre escolas deverá ser responsabilidade dos EE.

No inicio de cada ano, os EE costumam chegar a acordo com uma empresa de transporte
de crianças que assegura o trajeto para o Instituto Gregoriano. Com a Academia de
Amadores de Música, não tem existido esse entendimento entre EE para o transporte
coletivo.

http://www.institutogregoriano.pt/portal/
https://www.academiaam.com


CARTÃO DO ALUNO



Para que serve o Cartão do Aluno?

Na escola existe apenas um cartão físico que acomoda o Cartão de Aluno e o Cartão

Escolar (pré-pago do município de Lisboa). Este cartão serve para permitir o registo das

entradas e saídas dos alunos na escola, o registo dos almoços no refeitório, e para o

pagamento de despesas que os alunos façam na papelaria, bar ou reprografia, não

existindo necessidade de circulação de dinheiro no espaço escolar.

“compras” na escola:

• Papelaria: Canetas Várias, Papel 

cavalinho e outros, Cadernos, t-shirt de 

ginástica etc.

• Bar do Aluno: Bolos, Sandes, Gelados, 

Sumos, Leites, garrafa de etc.
Carregamento do cartão só no Quiosque do átrio da 

entrada da escola (apenas com moedas) ou na 

Papelaria

Consulta de consumos e saldo : https://aerdl.unicard.pt

almoços na escola:

• Refeitório: uso do cartão para validação da 

refeição marcada.

Site para Carregamento e Marcação das refeições:

https://siga1.edubox.pt/SIGA/

https://aerdl.unicard.pt/
https://siga1.edubox.pt/SIGA/


Tenho alguma forma de controlar a utilização do cartão na escola?

Sim, é possível ir controlando os movimentos efetuados pelo aluno, quer no que respeita a

carregamentos como a consumos de refeitório, bar ou papelaria.

A partir do site do agrupamento encontram as ligações às seguintes plataformas:

https://aerdl.unicard.pt/

Aqui pode visualizar o saldo e movimentos no Cartão de Aluno (apenas para

consumos de Papelaria, Bar e Reprografia), descarregar faturas, visualizar o

registo da entrada e saída do aluno na escola.

https://siga1.edubox.pt/SIGA

Aqui pode marcar ou desmarcar refeições, consultar

ementa, Carregar o cartão escolar .

https://youtu.be/5C7kAastkuo

https://aerdl.unicard.pt/
https://siga1.edubox.pt/SIGA
https://youtu.be/5C7kAastkuo


REFEITÓRIO



Como funciona o refeitório?

O refeitório funciona entre as 12 e as 14 horas. Os alunos deslocam-se a este espaço e

aguardam a sua vez em fila. Chegados ao balcão passam o seu cartão de aluno no

dispositivo de identificação ali existente, que confirmará o agendamento da mesma.

Depois são servidos pelas auxiliares e levam os tabuleiros para as mesas de refeição.

Para os casos pontuais de falta de cartões ou outras situações especificas em cada escola, poderá

a refeição desses alunos ser marcada pelo professor/funcionário gestor SIGA.

A responsabilidade pela gestão dos refeitórios e refeições escolares do 2º e 3º ciclo é da Câmara

Municipal de Lisboa.

Como se faz o pagamento das refeições escolares?

As refeições escolares são pagas através da Plataforma SIG: https://siga1.edubox.pt/SIGA/. 

As marcações das refeições são feitas igualmente nesta plataforma, até às 17h do dia

anterior. As marcações realizadas após essa hora e até às 10h do próprio dia, têm um

acréscimo de valor.

https://siga1.edubox.pt/SIGA/


Pode-se levar almoço de casa 

e aquecer em microondas?

Por questões logísticas e de

segurança não existem no refeitório

aparelhos microondas que

permitam o recurso a esta solução.

As crianças podem contudo levar as

suas refeições em termos.

As crianças que trazem almoço 
de casa comem no refeitório 
juntamente com os restantes 

alunos?

As crianças que trazem termo usam
como espaço de refeição a área do
Bar, cujas actividades se encontram
encerradas durante o horário de
almoço.



Foi aprovada a lei onde passa a ser 

obrigatório a existência de pelo 

menos um prato vegetariano no 

menu das cantinas públicas. Vai 

existir sempre ou será necessário 

inscrição?

Existe sempre a opção vegetariana.

A marcação de refeições, com a opção

de prato vegetariano, pode ser feita na

plataforma SIGA

Existe a opção dieta?

A opção de dieta pode ser solicitada pelo EE 
mediante situação de doença ou indicação 
médica. 

A informação deve constar na caderneta do 
aluno e transmitida aos responsáveis do 
refeitório logo pela manhã, caso seja uma 
situação excepcional, ou ao Director de turma 
caso seja uma situação de continuidade.

Tenho acesso à ementa escolar?

Sim.

Na papelaria da escola e no site do agrupamento: 
http://nsite.aerdl.eu/index.php/aerdl/informacoes/e
mentas;

https://siga2.edubox.pt/menus

Também em: 
https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/apoios/refe
icoes-e-transportes-escolares

http://nsite.aerdl.eu/index.php/aerdl/informacoes/ementas
https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/apoios/refeicoes-e-transportes-escolares


Durante os intervalos existe algum Bar de apoio que os alunos possam usar?

Sim, existe um bar que funciona entre as 8h45 e as 16h30, estando contudo encerrado

durante o período em que decorre o serviço de almoço.

Neste espaço, os alunos podem comprar sandes várias (manteiga, queijo, fiambre),

merendas mistas, waffles, salame, doces, sacos de fruta desidratada, embalagens de

fruta fresca, chocolates, gelados e sumos.

Existem ainda na escola algumas máquinas de vending com produtos variados.

No período de almoço os alunos que trazem a refeição de casa podem usar este espaço

para comer.



BIBLIOTECA



Como funciona a Biblioteca?

Os alunos podem frequentar livremente a biblioteca que tem um horário

alargado, encerrando às 4ªs às 16h45 e nos restantes dias às 18h30. Neste

espaço o aluno tem acesso a livros para leitura no local ou requisição, a

computadores, ainda que em períodos de tempo controlado, e a uma área de

multimédia que lhe permite usufruir de filmes.

Existe um site da biblioteca que pode ser consultado por todos em https://be-

eugeniosantos.webnode.pt

https://be-eugeniosantos.webnode.pt


ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:

A IMPORTÂNCIA 

DE ELEGER UM (BOM) 

REPRESENTANTE 

DE TURMA



Os Representantes de Turma e porque é importante uma escolha 

ponderada?

A interacção escola-família em questões de interesse geral da turma é, nesta etapa,

feita exclusivamente via Diretores e Representantes de Turma.

Assim, a eleição dos Representantes dos Pais deve ser feita de forma organizada e

consciente. Os candidatos devem ser pessoas realmente interessadas em assumir

essa responsabilidade que, não sendo onerosa em termos de ocupação de tempo, é

de bastante relevância uma vez que se deve garantir que todos os Pais e

Encarregados de Educação têm acesso às informações partilhadas pelos Directores

de Turma e pela escola. Na primeira reunião de turma é entregue uma ficha aos

Representantes de Turma para recolha de contactos, por forma a ser possível a

APEPES comunicar de forma eficaz com todos.

A importância dos Representantes de Turma é de particular relevância no ano de

transição entre escolas (5 º ano) onde tanto os alunos como os pais vivem algum

período de natural ansiedade e adaptação.



Qual é o papel dos Representantes de Turma?

• Interacção Escola/Turma – Famílias.

• Transmissão de Informações pertinentes disponibilizadas pelo DT.

• Procurar soluções de diálogo na resolução de eventuais conflitos entre pais ou

entre estes e a escola de respeito e de defesa dos melhores interesses do

colectivo de aluno.

• Participar nas reuniões do Conselho de Turma que ocorrem 1 vez por ano

(geralmente no final do 1º período) e onde se reúnem todos os Professores

que leccionam a turma.

• Servir de interlocutor da turma em outros foruns promovidos pela Escola e

junto da Associação de Pais nos eventos abertos a não sócios que esta

promova.



APEPES



O que é a APEPES?

A APEPES é a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Eugénio dos

Santos. Depois de alguns anos de interregno na sua actividade a Associação, por

iniciativa de um conjunto alargado de pais, tem vindo a procurar ter uma

intervenção mais activa na escola e junto das famílias.

Assim, e depois de um período de reorganização interna, a APEPES tem vindo

afirmar-se como um dos principais interlocutores dos Pais e Encarregados de

Educação junto dos orgãos de gestão da Escola e do Agrupamento, bem como

junto dos parceiros político sociais existentes na Freguesia.



A APEPES e a APEEL

Ainda que sejam duas entidades distintas a APEPES e a APEEL beneficiam de uma

relação de diálogo e parceria resultante não só da continuidade do percurso

escolar da vasta maioria dos alunos da escola do bairro de S. Miguel na Eugénio

dos Santos, como igualmente da continuidade que muitos pais fazem ao

participar activamente nas dinâmicas associativas, integrando tanto os orgãos

eleitos como também, voluntariamente, nas iniciativas desenvolvidas.

Assim, e não obstante objectivos, lógicas de representação e limites de actuação

muito distintos, as Associações procuram dar continuidade ao dinamismo e

interacção positiva entre Pais e a comunidade escolar em geral.



Porque é que a sua adesão à APEPES é fundamental?

Porque só com uma Associação de Pais forte, consolidada e diversificada se pode

assegurar uma representação expressiva de todos os interesses existentes na

escola e dessa forma promover um modelo potenciador de valências pessoais e

escolares para os alunos que integram a Escola.

Porque não obstante esta etapa ser de emancipação para as crianças, será

também uma associação interventiva e com capacidade de diálogo construtivo

que é possível lançar os alicerces de uma escola que integra e promove o

empreendedorismo, a cidadania e sobretudo o respeito pela diferença.

A sua Voz é importante para que a Voz seja audível.

Participe! Junte-se a nós



Onde nos encontra?

Facebook em https://pt-pt.facebook.com/apepes2016/

Site em https://www.apepes.eu

Marco de correio APEPES: no átrio da escola, junto à papelaria.

Placard APEPES: No portão de entrada da escola, junto à portaria, virada para o

gradeamento.

Email APEPES: apepes@gmail.com

https://pt-pt.facebook.com/apepes2016/
https://www.apepes.eu

