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1.  A  tua Escola 

A Escola foi criada pelo Decreto nº 37029, publicado no 
Diário do Governo de 25 de agosto de 1948, com o nome de 
Escola Técnica Elementar de Eugénio dos Santos, e foi 
inaugurada em 6.1.1951. 

Em 1968 passou a chamar-se Escola Preparatória de Eugénio 
dos Santos e, em 1993, por ter também alunos do 3º ciclo, 
Escola EB 2+3 Eugénio dos Santos (o que quer dizer: Escola 
do Ensino Básico dos 2º e 3º ciclos de Eugénio dos Santos). 
Desde julho de 2014 passou a designar-se Escola Básica 
Eugénio dos Santos. 

Como vês, a sua designação foi-se alterando, de acordo com 
o tipo de ensino que nela se tem vindo a lecionar, mas há um 
nome que sempre se manteve: o de Eugénio dos Santos.  

Em 28 de maio de 2013 a Escola passou a fazer parte do 
Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor. Este agrupamento 
é composto pelas escolas: EB1 do Bairro de S. Miguel, EB1 
dos Coruchéus, EB1 Santo António,  que integra um Jardim 
de Infância, EB1 Rainha D.ª Estefânia (a funcionar no Hospital 
D.ª Estefânia), a Escola Básica Eugénio dos Santos e a Escola 
Secundária Rainha Dona Leonor que é a sede do 
agrupamento.  

Em 2011 a escola celebrou 60 anos e os 300 anos do 
nascimento de Eugénio dos Santos (18-3-1711). 
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2.  Porquê um Guia? 

Para poderes conhecer melhor a tua nova escola...  
Sabes que entre alunos, funcionários e professores somos 
mais de 1000 pessoas? 

 
Se não houvesse algumas regras, os nossos dias ficariam 
muito confusos! 

 
Por isso, deixamos neste guia as mais importantes e outras 
informações para te organizares: lê..., não é complicado! 
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3. Estrutura e Organização Pedagógica e 
Administrativa 

A gestão da Escola é feita pelos três primeiros órgãos, mas, 
para qualquer dúvida ou problema, deves procurar o teu 
Diretor de Turma. 
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4. Funcionamento da Escola 

4.1. O acesso à Escola faz-se pelo portão da Rua Luís Augusto 
Palmeirim. À entrada é obrigatória a apresentação do cartão 
de estudante. 

4.2. É obrigatório o uso de máscara em todos os 
espaços da escola. 

4.3. A Escola funciona em dois turnos: 

4.4. Circuitos de Circulação  

Salas do rés-do-chão (1; 2; 2A; 3; 3A; 4 e 4A) - acesso pela 
porta das traseiras do edifício.  

Salas do 1o andar (5A; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12 e laboratório) - 
acesso pela porta principal do edifício e escada do lado 
esquerdo.  

Salas do 2o andar (13A; 14; 15; 15A; 16; 17; 18; 19;20; 
biblioteca e GAP) - acesso pela porta das traseiras do edifício 
e escada em frente.  

Inicio Fim

Manhã 8h15 13h15 

Tarde 13h30 18h30 
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Espaço Exterior: ao teu ano de escolaridade será atribuído 
um espaço para ocupares nos intervalos, de acordo com o 
esquema seguinte: 

 

Está a ser estudada a possibilidade de rotação de espaços, 
que será comunicada oportunamente. 

Nos dias de chuva permanecerás na sala de aula. 

4.5. Ao toque deves dirigir-te para a sala de aula. 

4.6. Deves desligar o telemóvel antes da entrada nos 
edifícios. 

Ano Le'vo 2020-2021                                                                                                                           Página  de 6 21



4.7. Ocupa o lugar na sala de aula, conforme indicação dada 
pelo teu professor ou diretor de turma. 

4.8. No final de cada aula deves deixar o teu lugar limpo e 
arrumado. 

4.9. Nas aulas de Educação Física, é obrigatório o uso da t-
shirt com o logótipo da Escola, que se adquire na Papelaria. 

4.10. Serviços 

4.11. Seguro Escolar: 

A assistência, em caso de acidente, é prestada no Hospital 
de Santa Maria. Quando ocorra, o aluno deve dirigir-se ao 

gabinete do Coordenador logo que lhe seja possível, para 

Serviços Horários

Secretaria Escola 
Secundária Rainha D. 
Leonor

2ª; 4ª e 6ª feiras das 9h30 às 12h30 e das 14h 
às 16h 

3ª e 5ª feiras das 9h30 às 12h30

Reprografia (para alunos) 9h às 11h30 e das 13h às 15h15

Papelaria 8h15 às 11h30 e das 13h às 15h45

Bar dos alunos 8h às 12h  e das 14h às 16h 

Refeitório 12h às 14h

ASE É tratado na Secretaria da escola sede

Ano Le'vo 2020-2021                                                                                                                           Página  de 7 21



fazer um relatório do mesmo. Transporte para o hospital – o 

seguro paga o táxi na ida para o hospital, mas para regresso é 

necessário trazer declaração do médico, atestando que o 

aluno não pode ut i l izar os transportes públ icos. 

Medicamentos – é necessário apresentar na secretaria (escola 

sede), fotocópia da receita e o original do pagamento na 

farmácia.  

4.12. Senhas de almoço: 

Em virtude de informação recente enviada pela Câmara 
Municipal de Lisboa, quem tutela a gestão dos refeitórios, 
informação mais detalhada sobre os pagamentos das senhas 
de almoço e marcação de almoços, irá ser comunicada mais 
tarde em documento próprio. 
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5. Regime de Faltas 

a) A frequência das aulas, incluindo as atividades de 
substituição, é obrigatória. 

b)  Se não compareceres a uma aula, ou outra atividade, 
ser-te-á marcada uma falta. 

c) As faltas podem, ou não, ser justificadas tendo em 
consideração os motivos que as determinam. 

d) O teu Encarregado de Educação deve justificar a falta, 
através da Caderneta Escolar, até 3 dias úteis após a data 
em que esta foi dada. 

e) Mais de 3 dias consecutivos de faltas devem ser 
justificados por declaração médica. 

f)  Também te poderá ser marcada uma falta de material 
didático e ou de equipamento indispensáveis caso não os 
tragas para a aula. Esta é comunicada ao teu encarregado 
de educação através da caderneta do aluno. A 3ª falta 
resultante da comparência sem o material didático e ou de 
equipamento indispensáveis é  equiparada a falta de 
presença. 

g) Assim que ultrapassares o dobro do número de tempos 
letivos semanais, por disciplina, no caso de faltas 
injustificadas, terás de cumprir medidas de recuperação e 
integração na disciplina, ou disciplinas em que 
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ultrapassaste aquele limite. O cumprimento destas 
medidas realiza-se em período suplementar ao horário 
letivo. 

h) O incumprimento reiterado do dever de assiduidade 
determina a retenção no ano de escolaridade que 
frequentas. 
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6. Regime Disciplinar 

6.1. Medidas corretivas: 
Se perturbares as atividades escolares, virás a ser 
responsabilizado. Nesse caso, estás sujeito a que te sejam 
aplicadas medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias 
de acordo com a gravidade da falta: 

➡ Ordem de saída do local onde se realizam as atividades 
escolares e encaminhamento para o GAP (Gabinete de 
Acompanhamento Pedagógico); 

➡ Execução de atividades de integração na comunidade 
educativa;  

➡ Condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou 
na utilização de certos materiais e equipamentos, sem 
prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas; 

➡   A mudança de turma;  

➡   Repreensão registada; 

➡   Suspensão de frequência até 10 dias úteis; 

➡   Transferência de escola. 
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6.2. São consideradas atividades de integração 
escolar: 

a) A redação de uma carta formulando um pedido de 
desculpa às pessoas envolvidas; 

b)  A execução de tarefas e atividades que envolvam qualquer 
uma das disciplinas e/ou atividades frequentadas pelo aluno; 

c)  A ajuda em tarefas de manutenção dos espaços verdes dos 
estabelecimentos que integram o Agrupamento, incluindo 
recolha de lixo, atividades de jardinagem e limpeza dos 
espaços exteriores; 

d)  A colaboração em atividades de manutenção da escola, 
designadamente restauro de material diverso, limpeza e 
pintura de paredes. 
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7. Outras Informações relevantes 

7.1. Conselho de Turma 

Os teus professores constituem o CONSELHO DE TURMA 
que é coordenado pelo teu DIRETOR DE TURMA (DT). 

Após um período de tempo que permita o conhecimento dos 
colegas e do diretor de turma, cada turma elegerá um 
DELEGADO e um SUBDELEGADO. Estes têm como funções 
representar a turma em reuniões e colaborar com o Diretor de 
Turma e com os colegas no cumprimento das regras de 
funcionamento da Escola e na análise de assuntos do 
interesse de todos. 

Não podem ser eleitos, ou continuar a representar os alunos 
nos órgãos ou estruturas da escola, aqueles a quem seja ou 
tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida 
disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada, 
ou tenham sido nos últimos dois anos escolares, retidos por 
excesso grave de faltas. 
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7.2. Plataforma InovarConsulta  

 
O teu Encarregado de Educação poderá aceder ao 
InovarConsulta,    onde terá acesso ao registo de assiduidade, 
à agenda de testes e visitas de estudo, aos sumários de cada 
disciplina, ao horário, registos sobre comportamento, entre 
outras informações. O acesso às classificações dos períodos 
só estará disponível após as reniões de avaliação e a 
respetiva afixação das pautas nas escolas. Pode aceder 
através da página do Agrupamento utilizando: 

Login: Número do processo do aluno (constante no 
cartão do aluno, debaixo do nome. Número com 5 
algarismos) 

Palavra passe: nº do cartão de cidadão  
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7.3.  Associação de Pais 

Na escola existe uma Associação de Pais desde 2004. Chama-
se APEPES - Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Eugénio dos Santos. Tem como objetivo 
representar os interesses dos Pais e dos Encarregados de 
Educação junto dos órgãos da escola, trabalhando numa 
lógica de intercooperação entre todos os intervenientes na 
comunidade escolar. 

7.4. Oferta de atividades complementares 

Irás encontrar na escola uma oferta variada em termos de 
desporto escolar (ex.: futebol, ténis de mesa, atletismo, 
patinagem) e de clubes (ex.: teatro, guitarra, coro). No início 
do ano procura informações junto dos teus professores de 
Educação Física e/ou em folhetos afixados pela escola. 
Encontrarás a oferta existente, os horários e a forma como te 
inscreveres. 
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8. Os teus direitos 

✤  Usufruir do ensino e de educação de qualidade. 

✤  Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro 
da comunidade educativa 

✤  Conhecer o Regulamento Interno. 

✤ Receber informação sobre faltas, avaliação, disciplina e 
normas da Escola, seguro escolar, ASE e apoios educativos 
através do teu diretor de turma. 

✤  Eleger o delegado e o subdelegado da tua turma. 

✤  Apresentar aos professores, individualmente ou através do 
delegado/subdelegado/diretor de turma as tuas apreciações 
e sugestões ou reclamações. 

✤ Ocupar, na sala de aula, um lugar adequado às tuas 
características pessoais (audição, visão, concentração) de 
acordo com a orientação do professor, do diretor de turma ou 
por indicação médica, sem prejuízo dos direitos de outros 
colegas. 

✤ Frequentar aulas de apoio ao estudo sempre que o teu 
percurso escolar o justifique, de acordo com as possibilidades 
da Escola. 

✤ Ser assistido em caso de acidente ou doença ocorrido na 
Escola. 
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9. Os teus deveres 

✤ Estudar, ser assíduo, pontual e empenhado no 
cumprimento de todos os teus deveres no âmbito das 
atividades escolares. 

✤ Excecionalmente, em caso de atraso, entrar, após 
autorização do professor, não causando perturbação. 

✤  Respeitar a autoridade do professor. 

✤ Tratar com respeito e correção qualquer membro da 
comunidade educativa. 

✤ Trazer sempre contigo o cartão do aluno e a caderneta 
escolar e apresentá-los quando solicitados por um professor 
ou funcionário. 

✤ Respeitar as regras da sala de aula e/ou de outras 
instalações ou serviços da escola. 

✤  Aguardar o(a) professor(a) em fila junto à sala de aula. Em 
caso de falta do(a) professor(a), aguardar a chegada do(a) 
professor(a) substituto(a). 

✤  Seguir as orientações dos professores relativas ao teu 
processo de aprendizagem. 

✤  Trazer para as aulas todo o material necessário. 

✤  Entregar ao diretor de turma, dentro do prazo de 3 dias 
úteis, a justificação das faltas às aulas, assinada pelo teu 
Encarregado de Educação. 
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✤  Ir, sem gritos, correrias ou brincadeiras perigosas para os 
pátios de recreio, após o professor dar a aula por terminada, 
não permanecendo nos corredores, nas escadas ou nos 
patamares. 

✤  Permanecer na escola durante o período de aulas, não 
podendo abandoná-la nos intervalos. 

✤  Respeitar a ordem de chegada, ocupando o respetivo 
lugar na fila, nomeadamente para atendimento no Refeitório, 
Bar dos Alunos, Papelaria ou qualquer outro serviço. 

✤ 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 terceiros. 

✤ Zelar pelos teus pertences em todo o espaço escolar, 
nomeadamente nos balneários, onde deves usar um cadeado 
e um cacifo para os guardar enquanto participas na aula. 

Não te é permitido entrar na escola acompanhado 
por elementos estranhos à mesma ou por animais de 
estimação. 
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10. Vista aérea da tua Escola 
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Eugénio dos Santos (1711–1760) 

Nasceu em Aljubarrota em 1711, numa família modesta. Tornou-se oficial 
do exército, sendo muito apreciado na sua época como engenheiro e 
arquiteto.  

A sua obra apresenta duas fases: antes e depois do terramoto de 1755. 

O rei D. José I atribuiu-lhe várias mercês e tenças pelos excelentes serviços 
prestados nas várias tarefas de que foi encarregado.  

Em 1755, era capitão do exército quando o Marquês de Pombal o chama 
para participar nas obras de reconstrução de Lisboa, sob a direção de 
Manuel da Maia, Engenheiro-mor do Reino. 

Deve-se-lhe o projeto de reconstrução da Baixa lisboeta com o Terreiro do 
Paço como centro vivo da cidade. 

Casou com D. Francisca Teresa de Jesus, pertencente a uma família da 
nobreza, de quem teve um filho e duas filhas. 

Morreu em 5 de agosto de 1760, sendo sepultado no convento de S. 
Francisco. 
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