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1.

NOTA DE BOAS -VINDAS
A Escola Secundária Dr. José Afonso apresenta as boas-vindas a todos os alunos que no ano

letivo 2022/2023 vão estar connosco e fazer parte da história da Escola, que agora será também
vossa. Desejamos, pois, um excelente ano letivo e que encontrem aqui, neste chão das
Cavaquinhas, um lugar onde também se aprende a ser feliz e se cultiva a amizade e
responsabilidade, para que se tornem cidadãos interventivos, solidários, com consciência cívica e
ambiental e hábitos de vida saudáveis.
Que o ano que agora se inicia, se paute pelo espírito de entreajuda, a capacidade de participar,
o gosto e a vontade de, em conjunto, construirmos o sucesso escolar e o bem-estar de todos!
Pretendemos que a Escola seja reconhecida como uma organização educativa de referência e de
excelência, pela educação inclusiva e qualidade ao nível do ensino e da formação ministrada, pelo
desenvolvimento de práticas inovadoras e pela qualidade da formação de cidadãos responsáveis e
empreendedores. Para atingirmos este objetivo é fundamental a colaboração de todos os atores
educativos - professores, assistentes operacionais, técnicos especializados, alunos, encarregados de
educação e parceiros da comunidade. Esperamos poder contar com todos!
Este manual de boas-vindas afigura-se como um apoio organizado e estruturado que facilite o
acesso a informação essencial para o conhecimento da escola, que agora também é vossa!
Estarei sempre disponível para ajudar a ultrapassar eventuais dificuldades, a superar
adversidades e caminhar ao vosso lado, em parceria com a família, na construção de uma escola
de qualidade e com qualidade, de um ambiente de aprendizagem saudável e propício ao
desenvolvimento do projeto de aprendizagem de cada um de vós, respeitando as vivências e a
individualidade, estimulando a partilha e a solidariedade entre todos.
Trabalharemos para que a escola deixe em todas vós, uma marca inesquecível do legado
educacional que receberem e dos bons momentos que aqui viverem.
Com a vossa ajuda, daremos cumprimento à ambição maior de ser uma Escola de Referência
na preparação dos alunos para o mundo em constante mudança.
Estamos aqui para todos! Contamos com todos!
Bem-vindos ao ano letivo 2022/2023 na ESJA.
O Diretor,
André Claro
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2.

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

2.1. Localização geográfica da escola

A Escola Secundária Dr. José Afonso localiza-se na localidade das Cavaquinhas, concelho do
Seixal.

2.2. História da escola

A Escola foi inicialmente criada por iniciativa municipal, em 1960, para responder à
dificuldade de acesso à educação e à necessidade crescente de mão de obra especializada devido
ao desenvolvimento industrial do concelho.
No entanto, por dificuldades de diversa ordem, foi o Ministério da Educação que assumiu a
responsabilidade de criação da Escola que acabou por surgir como secção da Escola Industrial e
Comercial Emídio Navarro, de Almada, de acordo com o estipulado no Decreto n.º 45980 de 20
de outubro de 1964.
Só em 1969, a escola se autonomiza, passando a ser, oficialmente, a Escola Industrial e
Comercial do Seixal.
Após a revolução de Abril de 1974, a Escola Industrial e Comercial do Seixal dá lugar à
Escola Secundária do Seixal.
Finalmente, em 1993 a Escola Secundária nº 1 do Seixal adotou a designação de Escola
Secundária Dr. José Afonso, em homenagem ao professor-poeta-cantor e resistente antifascista.
Lê o QRcode para conheceres uma das músicas
de Zeca Afonso.
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2.3. Instalações

Legenda: a seta dupla indica uma entrada/saída; a seta simples indica em que sentido se sobe

Pavilhão A
- PBX, Secretaria, Reprografia, Sala de professores, Gabinete médico/GIAA, Quiosque de
carregamento de cartões, Sala de audiovisuais, Direção, Sala de DT’s, Laboratórios de
Informática e Laboratório de Matemática.

Pavilhão B
- Salas de desenho, EAA, Sala reciclagem.

Pavilhão C
- Biblioteca, SPO, Sala de estudo, Sala de Teatro, Sala de Educação Especial, Laboratórios de
Ciência Experimentais (Física, Química e Biologia e Geologia).
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3.

DIREÇÃO
Diretor – André Claro
Subdiretora – Rosária Rodrigues
Adjuntos – Pedro Alves, Maria João Duarte

4.

CLUBES E PROJETOS



Academia de Líderes Ubuntu (Coordenadora: Maria João Duarte)



Clube Ciência Viva na Escola (Coordenadora: Patrícia Pedroso)



Clube de Teatro (Coordenador: José Sebastião)



Clube de Voluntariado (Coordenadora: Paula Monteiro)



Desporto Escolar (Coordenadora: Mafalda Araújo)



Erasmus+ (Coordenadora: Vânia Rodrigues)



English Reading Club: Read and express yourself!” (Coordenadora: Fátima Sousa)



Plano Nacional de Cinema (Coordenadora: Luís Filipe Santos)



Projeto A Ler+ (Coordenadora: Dora Pinheiro)



Projeto Eco-escolas (Coordenadora: Isabel Lourenço)



Projeto Educação para a saúde (PES) (Coordenadora: Maria João Duarte)



Projeto de Mentorias “Dá-te asas” (Coordenadora: Paula Monteiro)



Superturmas (Coordenadora: Susana Palaio)

Brevemente receberás informações de como te inscreveres nos Clubes.

5.

SERVIÇOS

Biblioteca
Professora Bibliotecária: Dora Pinheiro
Assistente Operacional: Felismina Carvalho
09h00 – 13h00 e 14h00 – 16h00
A BE é um espaço multimédia onde podes:
 Ler - o teu livro ou um dos nossos
 Estudar
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 Requisitar livros (para casa e para a sala de aula)
 Consultar jornais e revistas
 Ver filmes
 Utilizar computadores para pesquisar e fazer trabalhos
 Fazer impressões dos teus trabalhos/pesquisas
 Usar o seu próprio computador/tablet
 Ver exposições
 Expor os teus trabalhos
 Aceder à pass da internet da escola
Realizamos diversas atividades nas quais podes participar como o Jornal Interescolar, rádio da
escola JAFM, Clube de Mangá, Concurso Nacional de Leitura, Concurso de Contos da Casa do
Educador do Seixal, Concurso de Poesia Zélia Santos, Concurso Medi@ação, Concurso Melhores
Leitores do Mundo. Vem falar connosco!
O nosso site da BE está na página da escola, em “Serviços” e no menu da direita em
“BIBLIOTECA” ou aqui: https://bit.ly/3ORPWa7
No site encontras a publicação de trabalhos de alunos, sugestões de leitura, novidades, livros
em pdf, listas de filmes e resumos de livros e filmes. Passa por lá!
Para saberes tudo sobre o que vamos fazer segue-nos nas redes sociais:
Instagram @beesjafonso https://bit.ly/2Y7OoTS
Facebook Biblioteca da José Afonso https://bit.ly/2ZErrb
Podes contactar por email para biblioteca@esjoseafonso.com
Vem à BE sempre que quiseres, dentro do horário disponível, mas lembra-te que não é
permitido:
 comer nem beber
 fazer ruído /falar alto
 correr
 jogar
Quando entras na BE deves dirigir-te à Assistente Operacional, para explicares o que
pretendes fazer.

Secretaria
Chefe da secretaria: Carla Dias
2ª, 3ª, 4ª e 5ª feiras: 9h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00
6ª feiras: 9h00 – 12h00
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Reprografia
Assistente Operacional: Patrocínia Louro
08h10 – 08h45 / 09h15 – 11h30 / 13h30 – 15h30

Papelaria
Assistente Operacional: Fernanda Pinho
08h45 – 11h45 / 14h00 – 15h45

Bar do Aluno
Assistentes Operacionais: Lúcia Isidoro e Sónia Fernandes.
08h00 – 12h00 / 14h00 -17h00

Refeitório
12h00 -14h00
Aquisição de senha, preferencialmente, através do GIAE e Quiosque de carregamento de
cartões (Pavilhão A). Também pode ser adquirida na secretaria e na papelaria.

Gabinete de informação e apoio ao aluno (GIAA)
Enfermeira responsável: Susana Santos
O horário será comunicado brevemente.
O GIAA é um espaço onde qualquer aluno da escola pode recorrer sempre que precise de
esclarecer qualquer dúvida relacionada com a saúde física, psicológica e social. Funciona no
Gabinete Médico (Pavilhão A) e o atendimento aos jovens será efetuado por Enfermeiros de
Saúde Escolar da UCC do Seixal. É um espaço seguro e confidencial.
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6.

INFORMAÇÕES GERAIS

Calendário escolar

Utilização do cartão da escola
Para entrar e sair da escola tens que passar o cartão na portaria. Qualquer despesa que faças
tem de ser paga com o cartão.

Carregamento do cartão
Podes carregar o teu cartão no quiosque de carregamento (átrio do Pav. A), na Papelaria e
Secretaria. E, ainda, na Plataforma GIAE.

GIAE
O GIAE é uma plataforma on line que permite consultares a ementa, marcares/desmarcares
refeições, consultar e justificar faltas, consultar as tuas avaliações entre outras funcionalidades.
Através de um browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari),
acede ao endereço onde o portal do GIAE Online se encontra alojado e procede à

autenticação com as credenciais fornecidas pelo DT.
Se perderes os códigos de acesso ou se estes não forem reconhecidos o teu encarregado de
educação deve enviar um mail para o endereço codigos.giae@esjoseafonso.com indicando o teu
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nome, número, ano e turma.

Justificação de faltas
As faltas podem ser justificadas pelo EE através do GIAE (netGIAE) ou via caderneta. Estas
devem ser justificadas até 3 dias úteis.

Cacifos
Cada cacifo é partilhado por 2 alunos. Quando o solicitares tens de pagar uma caução de 3€.
Brevemente ser-te-á transmitida informação sobre onde e quando farás a sua requisição.

Manuais escolares
Os Manuais são para devolver e não podem estar escritos nem danificados.

Plataforma Microsoft Teams
É a plataforma utilizada para a comunicação entre professores e alunos. Deves consultá-la
diariamente.

Página da escola
Na página da escola (www.esjoseafonso.com) será colocada toda a informação importante e,
por isso, deves consultá-la regularmente.
Programa de Mentorias “Dá-te asas”
O Programa de Mentoria permite a constituição de pares, entre o/a aluno/a mentor/a e o/a
aluno/a mentorando/a, que recebe apoio do/a mentor/a nas atividades de: realização de trabalhos
de casa; organização do estudo; esclarecimento de dúvidas; realização de pesquisas; preparação
para momentos de avaliação; integração na escola; relacionamento com os/as colegas.
Como benefícios o/a mentor/a “Aprende, ensinando”, desenvolve competências e um
sentimento de bem-estar. Recebe ainda um Diploma de Participação/inscrição no Certificado de
Habilitações. O/a Mentorando/a pode melhorar os seus resultados escolares, a sua integração na
escola e o seu comportamento pró-social.
Inscrição através de Formulário na Plataforma Teams a enviar ao DT ou para o email
mentorias@esjoseafonso.com.
Sessões semanais de 50 minutos, presenciais (agendamento em função das disponibilidades
do par), no Pavilhão C.
Assegurado o acompanhamento regular aos pares, a formação de Mentores/as e a participação em
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atividades lúdico-pedagógicas de todos/as os/as alunos/as participantes.
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