Escola Sede
Escola Secundária de Cascais
Av. Pedro Álvares Cabral
Bairro do Rosário, 2754-513 Cascais

Áreas Externas

Zonas ajardinadas, pinhal, estacionamento para automóveis, motas e bicicletas,
campo desportivo exterior polivalente, zonas de lazer, esplanada do bar/bufete de
alunos.
A Escola Secundária de Cascais funciona num edifício classificado como “préfabricado pesado” com abertura exterior e corredores com abertura superior que
funcionam como telheiros, inaugurado em maio e 1975.
A área coberta é composta por 21 salas, entre as quais se encontram as seguintes
salas específicas: 1 laboratório de Física e Química, 1 laboratório de Biologia, 2 Salas
TIC, 2 salas de desenho,1 sala de Oficina de Artes.

Áreas Internas

Existem ainda os seguintes espaços ocupados por serviços específicos: uma sala da
direção, um gabinete dos serviços de orientação e psicologia com espaço de reuniões
contíguo; ma sala de diretores de turma, com espaço de atendimento aos
encarregados de educação e espaço de trabalho de professores; uma sala de
professores; uma sala de funcionários; um bloco ocupado pelos serviços
administrativos; uma Biblioteca e Centro de Recursos; um espaço polivalente de
reuniões (sala 31); uma cozinha e um refeitório; PBX; um bufete de alunos; uma
reprografia/serviços gráficos; uma Sala da Associação de Estudantes; um Espaço da
Rádio da escola; um espaço “Ponto de Escuta”.
Pavilhão gimnodesportivo - ginásio de Educação Física.

Recursos
materiais

Recursos
humanos

94 Computadores e monitores (a funcionar), 16 computadores portáteis, 15 projetores
multimédia e 3 quadros interativos.
Docentes

Não docentes
(Ass.Técnicos)

Não docentes
(A.Operacionais)

Quadro - 72

Quadro - 10

Quadro –19

Contrato - 11

Contrato ------

Contrato - ----

Não
docentes a
tempo parcial
(Ass.Operac)

CEI (IEFP)
(Ass.Oper)

1

2

10º Ano – 196
Diurno - Cient. Humanísticos -- 11º Ano – 205
12º Ano – 220
Alunos

1º Ano – 31
Diurno – Profissionais ------------- 2º Ano – 15
3º Ano – 12
Noturno -------------------------------–----------134

Total – 813

