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NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

   Os alunos deverão ter sempre consigo o Cartão de Estudante para 

poder aceder a todos os serviços da escola 

  Os alunos do 3º ciclo do ensino básico deverão levar sempre para as 

aulas a Caderneta do Aluno. 

 As aulas têm início à hora indicada no horário (toque de campainha), 

havendo uma tolerância de 5 minutos no primeiro tempo letivo da turma 

em cada um dos turnos (manhã e tarde) 

 Os alunos não podem permanecer nas salas de aulas nos intervalos 

entre as mesmas, nem durante o seu decorrer, se não estiver presente um 

professor ou um funcionário.  

  Se o professor da disciplina não comparecer para o início da aula, os 

alunos deverão aguardar instruções de um funcionário.  

 Os alunos devem ser assíduos e pontuais, cumprindo assim o disposto 

no Estatuto do Aluno e no Regulamento Interno da Escola. 

 Não é permitido utilizar equipamentos tecnológicos (telemóveis, MP3/4 

e outros) durante as aulas, devendo os mesmos permanecer desligados e 

guardados. 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 

 

Direção 

A Direção da escola é composta por: 

 Diretor – Prof. Simão Cadete 

 Subdiretora – Profª. Lurdes Toureiro 

 Adjunto do Diretor (Ensino Básico) – Prof. Francisco Morgado 

 Adjunta do Diretor (Ensino Secundário) – Profª. Clarisse Sequeira 

 

 

 

Calendário Escolar 

PERÍODO INÍCIO TERMO 

1.º 18 de setembro 17 de dezembro 

2.º 4 de janeiro 18 de março 

3.º 4 de abril 
3 de junho – 9º, 11º e 12º anos 

9 de junho – 7º, 8º e 10º anos 

 

Nota: O termo das aulas no 3º Período para os Cursos Vocacionais 

e Cursos Profissionais é ajustado em função do ano de formação. 
 

 

 

Interrupções letivas 
 

 DATAS 

1.ª de 18 de dezembro a 31 de dezembro 

2.ª de 8 a 10 de fevereiro 

3.ª de 21 de março  a 1 de abril 

 

 



Serviços 
 

Serviço Horário de Funcionamento 

Bar 9:00/22:00 

Refeitório 12:30/14:00 

Secretaria 

ASE 

09:30/17:30 – 18:00/20:00 

09:30/13:00 - 14:00/16:00 

Reprografia 9:00/12:00 - 13:00/20:00 - 21:00/23:00 

Centro de 

Recursos 
9:00/18:45 - 19:45/22:30 

 

 

Refeitório 
 

  Os alunos poderão almoçar na escola sempre que quiserem. Para isso 

terão de comprar as senhas na semana anterior 

  Os alunos que não pagam senha (escalão A) deverão também fazer a 

marcação  

  O preçário é o seguinte: 
 

 

 

 

 
 

  No refeitório os alunos devem: 

• respeitar a ordem da fila de entrada e cumprir as indicações do 

funcionário;  

• lavar sempre as mãos, antes e depois das refeições; 

• seguir as normas de funcionamento do self–service, não se esquecendo 

nunca de, no fim, colocar o tabuleiro no local apropriado; 

• contribuir para um ambiente calmo e agradável enquanto almoçam. 

 

 

Contactos 
                   Página da Escola: www.esec-amora.pt  

                   Telefone Geral: 212268000 

                   Fax: 212268013 

                   Email1: secamora@mail.telepac.pt 

                   Morada: Rua Mário Sacramento – 2845-122   Amora 

 

A Direção da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Amora 

dá as Boas Vindas a todos os alunos da escola, desejando um ano escolar 

com muitos sucessos. 

Normal € 1,46 

Escalão A Gratuito 

Escalão B € 0,73 

http://www.esec-amora.pt/
mailto:secamora@mail.telepac.pt

