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1. Introdução 
Ao abrigo da subalínea iii) da alínea a), do ponto 2 do Artigo 20º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de 

julho, compete ao Diretor da Escola elaborar o Relatório Anual de Atividades a submeter à aprovação do 

Conselho Geral, ouvido o Conselho Pedagógico. 

 

 

2. Conselho Geral: Atividades 
No ano letivo de 2021/2022 terminou o mandato do Conselho Geral - quadriénio 2017-2021 e entrou 

em funções o Conselho Geral - quadriénio 2021-2025. Assim, ao longo do ano letivo, foram realizadas seis 

reuniões – quatro ordinárias e duas extraordinárias - por forma a cumprir as competências do Conselho 

Geral. As reuniões foram agendadas e realizadas nas seguintes datas: 

Dia 14 de outubro de 2021, reunião extraordinária do Conselho Geral, quadriénio 2017-2021, para 

Avaliação Interna da Diretora, Dra. Ana Maria Ribeiro Machado da Silva. 

Dia 9 de dezembro de 2021, reunião para a cooptação de individualidades ou representantes de 

atividades de caráter económico, social, cultural e científico a integrar o Conselho Geral eleito para o 

quadriénio 2017-2021. 

Dia 22 de dezembro de 2021, reunião extraordinária para eleição do Presidente do Conselho Geral e 

aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral. 

Dia 28 de dezembro de 2022, reunião ordinária para aprovar o relatório anual de atividades 

2020/2021, apreciar o relatório de autoavaliação, 3º período - 2020-2021, aprovar o Relatório Final de 

Execução do Plano Anual de Atividades - 2020/2021, aprovar o Plano Anual de Atividades para o ano 

2021/2022, aprovar o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), e, por fim, definir as 

linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano económico de 2022. 

Dia 29 de março de 2022, reunião ordinária para aprovação do Relatório de Contas de Gerência do 

ano de 2021, bem como do mapa de férias da Diretora. 

Dia 28 de julho de 2022, reunião ordinária para o Conselho aprovar os critérios para registo no 

certificado dos alunos da sua participação em projetos da componente de Cidadania e Desenvolvimento, 

projetos/ atividades desenvolvidas e representação dos pares nos órgãos da escola, pronunciar-se sobre os 

Critérios de Organização dos Horários para o ano letivo de 2022/2023 e autorizar a Constituição de 

Assessorias Técnico-Pedagógicas para o ano letivo de 2022/2023. 

Decorreram ainda as atividades seguintes: 

Dinamização e coordenação do processo eleitoral dos representantes do pessoal docente, pessoal 

não docente e alunos, para a constituição do Conselho Geral para o quadriénio 2021-2025. 

Dinamização da votação relativa ao Orçamento Participativo das Escolas 2022, realizada no dia 24 

de março de 2022, uma vez que, ao abrigo do ponto 1. do artigo 7º do Despacho n.º436-A/2017, de 6 de 

janeiro, compete ao Conselho Geral nomear uma comissão eleitoral para assegurar o funcionamento das 

respetivas mesas de voto, assim como assegurar a finalização do processo.  

Coordenação do trabalho previsto no artigo 25.º do Decreto Regulamentar n.º26/2012, de 21 de 

fevereiro.  

Presença nas Cerimónias de Entrega de Prémios de Mérito de 2020/ 2021. 

Ao longo do ano foi realizado o acompanhamento da atividade da escola, assim como a 

promoção da apreciação e aprovação dos documentos orientadores e relatórios de atividades nas 

reuniões convocadas para o efeito. 

 

3. Conselho Administrativo: Atividades  
Foi feita a verificação e conferência dos livros de Caixa, Conta Corrente, Reconciliações Bancárias, 

Balancetes, Requisições de Fundos, Folhas de Vencimentos, documentos de receita cobrada internamente, 

guias de entrega de descontos, faturas e recibos relativos à aquisição de bens, outros documentos de 

despesas e saídas de fundos; 

Procedeu-se à análise e cumprimento dos ofícios, ofícios–circulares, circulares, notas informativas 

05/IGEFE/DGRH/DOGEEBS/2017 e e-mails de outros serviços e das diversas direções gerais do Ministério de 

Educação e POCH), Decretos-Lei e Leis.  

 

 
Foram ainda executados os seguintes procedimentos: 

 Autorização da realização, aquisição e pagamento de despesas da Fonte de 

Financiamento (FF) 311, FF 522 e 513, FF 541 e 443 Medida 017, Atividade 192 e 197, FF 513, 

Medida 019, FF 319, FF 522 e 513, Atividade 192 e 197 e FF 488. 

 Divulgação da oferta formativa; 

 Matrículas para o ano escolar; 

 Cedência de instalações desportivas; 

 Apoio e colaboração às Jornadas Culturais e à Mostra de Projetos dos Cursos Profissionais, 

bem como à Mostra de Trabalhos realizados no âmbito da Estratégia de Educação para a 

Cidadania na Escola;  

 Candidaturas ao POCH; 

 Elaboração do Relatório de Contas do ano económico 2021; 

 Elaboração e aprovação da proposta do Orçamento Geral de Estado e Orçamento para o 

ano económico 2022; 

 Elaboração via eletrónica e aprovação da Conta de Gerência da Escola do ano 

económico 2021; 
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 Pedido de Parecer prévio para a contratação dos serviços de consultoria técnica e 

financeira para o ano económico de 2022 à Direção Geral da Administração e do Emprego 

Público; 

 Vários concursos no âmbito dos contratos públicos; 

 Ajustes diretos simplificados para a aquisição de bens e serviços 

 

4. Órgão de Administração e Gestão 

 
4.1. Elaboração de Horários  

A equipa responsável pela elaboração de horários, para o ano letivo 2022/2023, e sempre no 

respeito pelos critérios definidos em conselho pedagógico e submetidos a parecer do conselho geral, e 

demais legislação, desenvolveu o seu trabalho procurando consolidar uma prática anterior ao COVID-19. 

Assim, os horários de todos os anos de escolaridade foram elaborados na lógica de regime de turno único, 

em que todas as turmas desenvolvem a sua atividade letiva no turno da manhã.  

As turmas dos cursos científico-humanísticos, e porque a carga horária semanal ultrapassa o período 

da manhã, têm aulas no período da tarde até às 16h00m e/ou até às 17h45m. As de 12º ano desenvolvem 

as atividades letivas no turno da manhã. As turmas dos cursos profissionais, também devido à carga horária 

semanal, terminam as atividades letivas às 17h45m. 

A Escola adotou o mesmo modelo de horário para as turmas cujo plano de estudos é igual, no 

sentido de criar situações de equidade entre as mesmas e, por outro lado, permitir a existência de um 

sistema alargado de apoios educativos aos alunos. 

A tarde de quarta-feira não teve componente letiva, possibilitando, assim, o desenvolvimento de 

atividades extracurriculares, nomeadamente o desporto escolar e outros projetos. Esta tarde esteve também 

destinada aos apoios educativos a todas as disciplinas, bem como à recuperação de módulos para os 

alunos de cursos profissionais. Permitiu ainda a existência de tempos comuns entre docentes e equipas de 

trabalho, necessários ao trabalho colaborativo. 

Os apoios educativos às turmas do 12º ano funcionaram predominantemente durante o período da 

manhã. 

A equipa coordenou e acompanhou a implementação dos horários no ano letivo 2021/2022, tendo 

em conta o cumprimento dos supracitados documentos e a marcação de reuniões de índole diverso.  

Ao longo do ano, a equipa procedeu, sempre que necessário, a alterações dos horários decorrentes 

da colocação de novos professores. 

 
4.2. Elaboração de Turmas  

No âmbito dos procedimentos de matrículas e constituição de turmas previstos nos Despachos 

normativos nº5/2020, de 21 de abril, e nº 16/2019, de 4 de junho, respetivamente, foram aprovados os 

critérios pedagógicos a ter em conta na constituição de turmas e que integram o Regulamento Interno da 

escola (Anexo XVIII). Foram ainda definidos os critérios de matrículas e inscrições dos alunos atletas no 

âmbito da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE). Assim, a Diretora, no âmbito das suas 

competências, nomeou uma equipa, constituída por cinco elementos, para a elaboração das turmas dos 

Cursos Científico-Humanísticos e dos Cursos Profissionais. 

 
4.3. Equipa da Segurança  

Como Delegada de Segurança, no cumprimento das competências previstas no artigo 116º do 

Regulamento Interno, foram realizadas as seguintes atividades: 

- Redefinição de funções das equipas de segurança interna. 

- Atualização de contactos telefónicos das equipas de segurança interna.  

- Atualização de cópias do Dossiê das medidas de Segurança Implementadas na escola MAP- para 

colocação na Biblioteca, na Sala dos Diretores de Turma, no gabinete da chefe do pessoal auxiliar para 

consulta. O original encontra-se no PBX, conforme legislação em vigor. 

- Elaboração de lista dos alunos eleitos como responsáveis pela segurança em cada 

turma, em documento próprio, para permitir uma reunião com todos os Delegados de 

Segurança eleitos. 
- Calendarização de uma reunião com os alunos responsáveis pela segurança, para uma pequena 

formação de procedimentos em caso de necessidade de evacuação do edifício. Foram programadas três 

sessões em dias diferentes para evitar ajuntamento de alunos. Esta reunião não foi concretizada por motivos 

de segurança, dado o número de alunos que apresentaram teste positivo Covid.  

- Participação no exercício público de prevenção do risco sísmico, “A TERRA TREME”, realizado em 

Portugal, no dia 5 de Novembro, às 11 horas e 05 minutos. Esta atividade, incluída na área da Educação 

para a Cidadania, teve ainda como finalidade desenvolver e reforçar uma cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania ativa e participativa nos jovens dos vários níveis de educação e ensino. Para 

além de praticar, durante um minuto, os 3 gestos que podem salvar vidas em caso de sismo - Baixar, 

proteger e Aguardar, foi solicitado que, depois do minuto do exercício, os participantes debatessem e 

partilhassem ideias sobre a forma de melhorar algumas fragilidades fazendo chegar à Delegada de 

Segurança/Direção as conclusões desse debate. 

Simultaneamente recomendou-se que, ao longo do mês de novembro, os professores promovessem 

outros espaços de aprendizagem sobre como agir antes, durante e após um sismo, por forma a incrementar 

na escola e na comunidade educativa uma cidadania ativa em matéria de proteção e segurança. Em 

anexo foi enviado um guião de procedimentos. 

 Dificuldades sentidas e constrangimentos  
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Apesar de existir um dossiê onde constam documentos com informações úteis e plantas de 

evacuação e na página da escola toda a informação pertinente, nem sempre estes instrumentos são 

utilizados para o D.T desenvolver, com os respetivos alunos, uma melhor abordagem das questões de 

segurança. O envolvimento do D.T. teria um impacto muito importante na sensibilização dos alunos. 

As condições atípicas vividas neste período da pandemia não permitiram a realização de sessões de 

esclarecimento importantes para os alunos responsáveis pela Segurança, condicionando a realização do 

simulacro com evacuação. A circulação no interior da escola também sofreu drásticas alterações, criando 

impacto no esquema previsto para situação de evacuação. 

 
4.4. Promoção/Divulgação da ESMS  

No âmbito do seu Plano Anual de Atividades, o Órgão de Administração e Gestão, em colaboração 

com o Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional, desenvolveu um trabalho de divulgação da sua 

oferta formativa junto das Escolas Básicas da sua área de influência. No ano letivo 2021-2022, este trabalho 

foi desenvolvido presencialmente junto dos alunos do 9º ano das referidas escolas. 

 

4.5. Assessoria Técnica  

A ação de assessor passou pela repetição da estratégia de anos transatos, estratégia já testada com 

sucesso ao longo dos últimos anos e garante de uma organização de trabalho já rotinada. 

Relativamente à prevenção de avarias e manutenção do sistema, foi operada a reconfiguração e 

proteção com software de segurança de todos os computadores da escola, num número próximo de duas 

centenas e meia. Foi necessário também garantir o seu bom funcionamento com a manutenção do seu 

hardware e as atualizações do seu software para garantir a sua ligação constante à rede da escola. Foi 

instalado o sistema operativo Windows 10 nos novos computadores que foram instalados nos blocos B e D e 

nalgumas salas dos blocos C e F. Devido à incapacidade do Windows 7 para atualizar senhas de 

encriptação seguras no acesso à Escola Virtual, iniciou-se o processo de passar todos os PCs para o sistema 

Windows 10, com reforços de memória e reinstalação do novo sistema operativo com os  programas 

necessários (Acrobat Reader, VLC, Office 2019, Máquinas de Calcular Texas Instruments) e configuração de 

segurança (atualização de antivírus e congelamento de SIO com Deep Freeze). 

No domínio referente à instalação de equipamentos e resolução de avarias, foi feito o máximo 

esforço para manter funcional todo o parque informático da escola (constituído por cerca de duas 

centenas e meia de computadores), reparando e substituindo equipamentos (motherboards, discos, 

cdroms, cabos de rede, fichas vídeo, ratos e teclados). Foram instalados e configurados novos vídeo-

projetores (projetores verticais) em algumas salas (Sala de Estudo da Biblioteca, F0.I3, F2.21, F1.22, C1.14, 

C1.15, D1.D2, B1.2, B1.7). Foram configurados todos os projetores correspondentes a estas salas, de forma a 

permitirem acesso Wi-FI pelos portáteis dos docentes e os PC fixos das correspondentes salas de forma a 

poderem ligar aos projetores, usando a saída HDMI em vez da anterior VGA. Foram colocados, formatados 

e configurados os novos computadores compactos enviados pelo ME (12 na Biblioteca e um no Pequeno 

Auditório). Foram alterados locais de projetores entre salas de forma a garantir a utilização de acesso Hi-FI 

pelos portáteis (B2.7,…),usando a peça de encaixe adquirida pela direção. Foi instalado um projetor na sala 

B2.1, para que a mesma possa funcionar como uma sala de aula normal.  

No que concerne ao apoio e monitorização de estagiários para intervenções imediatas no 

funcionamento contínuo do sistema informático em sala de aula, foi organizada e operada a orientação 

presencial, preparação dos planos de intervenção, ensino e ajuda aos estagiários destacados no novo 

Gabinete de Apoio à Informática, a prestar serviços de apoio técnico aos professores que aí se dirigiam 

(professores com necessidade de preparar os softwares nos portáteis do Ministério da Educação e portáteis 

pessoais, assim como a reposição dos sistemas nos novos portáteis da Biblioteca). Os estagiários também 

foram destacados para estarem presentes na receção dos portáteis do ministério da educação entregues a 

alunos, de forma a reconstruir o sistema e fazer a sua limpeza. Foi garantida a disponibilidade para 

aconselhamento e apoio direto na direção, quando necessário e solicitado. Foram feitas alterações 

funcionais nos computadores da sala dos DT e da sala dos professores. Na produção de software de apoio à 

escola, foram melhoradas as ferramentas de software para simplificar e automatizar procedimentos aos 

professores dos cursos profissionais (controlo de calendarizações e planos de formação dos cursos), aos 

diretores de curso e ao administrador de equipamentos (para automatizar o controlo e gestão dos 

equipamentos informáticos instalados: projetores, PCs, Ecrãs, APs, Bastidores).  Está em elaboração uma 

revisão de certas competências da UTIL, de forma a tornar mais eficiente a sua utilização (Diretores de curso 

– reservas de aula, Diretores de curso, recuperações de módulo, Diretores de curso – conclusão de aulas, 

Diretores de curso-criar ficheiro auxiliar de tutores de empresa já que atualmente só permite um tutor por 

empresa e já começa a surgir a necessidade de ter tutores diferentes e nos novos projetos CTE serão 

precisos um por cada aluno). 

Foi informatizada a gestão de equipamentos; foram introduzidos na UTIL, todos os equipamentos 

existentes na escola, das salas de aula (Projetores, PCs, Ecrãs, ..), através dos seus números de série e com a 

informação do seu estado de funcionamento. É possível, através da UTIL, saber que equipamentos tem uma 

determinada sala, que equipamentos de um determinado tipo, marca ou modelo existem na escola, assim 

como o seu estado (avaria, ativo, em reparação, disponível em armazém, etc). É possível, também, saber o 

histórico de localizações de cada equipamento (de que salas saiu e para onde foi).  

Como proposta de trabalho futuro, deverá ser alterado o local de instalação das APs que não se 

veem porque, tal como estão, não é possível verificar se ficaram fora de serviço,uma vez que não são 

visíveis os LED´s de informação de funcionamento. Cerca de 15 AP´s devem sair de onde estão (atrás de 

tetos falsos, por cima das estruturas de passagens de cabos, etc) e passarem a ser fixados nas paredes, fora 

do alcance dos alunos, mas com os indicadores LED visíveis para controlo de funcionamento. Deverá ser 

também reformulado o sistema de cabos dos PC e ecrãs de todas as salas de forma a modular mais esses 
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grupos e impedir a manipulação errada por parte dos alunos e de professores (utilização de hélices, porque 

os computadores novos não permitem os AD-LOCK de segurança) e de roubo de cabos de som, de vídeo 

de HDMI e de mouses, como vai acontecendo pontualmente. 

Como conclusão, fica o sentimento de dever cumprido, tendo sido resolvidas todas as avarias 

reportadas na plataforma UTIL. 

 

4.6. Assessoria Jurídica  

A Assessoria Jurídica atua na dependência direta do Órgão de Gestão e Administração (OGA). A 

sua ação pautou-se pela intervenção em vários domínios, nomeadamente: no apoio e acompanhamento 

dos diretores de turma na audiência de pais e encarregados de educação de alunos no âmbito dos 

procedimentos disciplinares; na instrução e acompanhamento dos procedimentos disciplinares instaurados 

aos alunos e na supervisão das medidas disciplinares sancionatórias; na emissão formal ou informal de 

pareceres jurídico-legais, sempre que lhe é solicitado pelo OGA 

 

 

4.7. Secretariado de Exames 

No presente ano letivo 2021/2022, a senhora diretora, depois de ouvido o conselho pedagógico, 

nomeou o coordenador do secretariado de exames, bem como o substituto do coordenador que substituiu 

o coordenador nas suas ausências e impedimentos.  A equipa designada foi a seguinte:  

Coordenador – Manuel Pinto 

Subcoordenadora – Alberta Silva  

Docentes responsáveis pelo programa informático ENES – Sónia Torrinha e Sérgio Gonçalves 

Restantes elementos: Agostinha Ferreira, Alexandra Faria, Ana Elisa Faria, Gisela Freitas, Helena 

Barroso, João Abreu, Joaquim Magalhães, Luísa Carvalho, Paula Guimarães, Raquel Araújo, Ricardo Lopes; 

Sandra Basílio e Susana Ribeiro. 

Após a nomeação da equipa, esta reuniu e fez o levantamento do material indispensável ao 

exercício das funções para que foram nomeados. Foi elaborado um mapa de presenças e funções para os 

elementos do secretariado, uma vez que a distribuição do serviço de vigilâncias era da responsabilidade da 

diretora. Para analisar e estabelecer os procedimentos a adotar no desempenho das diferentes funções, a 

diretora convocou todos os docentes para uma reunião no dia 13 de junho, pelas 18H20, onde a diretora, 

coadjuvada pelo coordenador do secretariado, elencaram os pontos mais importantes da norma 

02/JNE/2022. Foram aferidos procedimentos a adotar pelos professores vigilantes, professores coadjuvantes e 

professores suplentes para que todo o processo pudesse decorrer naturalmente.   

A 1º fase de exames decorreu de 17 de junho a 6 de julho. Foram contabilizados 1086 exames 

nacionais, de 22 códigos diferentes, e um exame de equivalência à frequência. Na 2º fase de exames, 

realizada entre o dia 21 e 27 de julho, foram contabilizados 294 exames, de 15 códigos diferentes. Não se 

realizou nenhum exame de equivalência à frequência. As duas fases de exame decorreram com a 

normalidade desejada, com todos os envolvidos a cumprirem plenamente todas as suas obrigações. No 

final dos exames, os elementos do secretariado procederam ao anonimato das provas, que posteriormente 

foram entregues à direção para serem enviadas para o Agrupamento de Exames de Guimarães. Nos dias 18 

de julho e 4 de agosto, os elementos do secretariado reuniram para proceder à receção das provas, 

devidamente corrigidas e homologadas pelo JNE, desvendaram o anonimato, conferiram todos os 

documentos e registaram os resultados em documento próprio. Organizaram os dossiês, com os originais das 

provas, para arquivo. 

A finalizar, o secretariado de exames agradece mais uma vez à senhora diretora a confiança 

depositada na equipa que assumiu estas funções, aos restantes membros da direção pela disponibilidade 

demonstrada e aos professores que sempre tentaram cumprir as orientações do secretariado.   

   
4.8. Direção de Instalações 

4.8.1. Salas TIC  

Outra vertente das funções do Professor de Informática da escola é pertencer à equipa PTE e 

membro de recurso técnico nas suas várias áreas de atuação, nomeadamente, nas áreas da informática, 

da multimédia, do audiovisual e das atualizações dos diversos Softwares existentes na escola. Procurou-se, 

aqui, distribuir preferencialmente, de acordo com as áreas de especialização de cada um dos professores 

do grupo de informática, os pedidos de intervenção feitos pelos diversos utilizadores na plataforma útil 

desenvolvida para o efeito. É na plataforma útil que os membros de recurso técnico podem consultar os 

avisos de avarias existentes nas salas reportadas na plataforma pela restante comunidade educativa, para, 

de seguida, efetuar e anotar as reparações. Além disso, os professores de Informática participam ainda na 

elaboração dos objetivos dos técnicos. 

Quanto à organização, os membros de recurso técnico procuram manter uma boa gestão dos 

stocks de material e componentes de hardware a fim de fazer face à manutenção dos laboratórios 

Informática/multimédia, salas de aula, salas informática/multimédia e das possíveis avarias em máquinas do 

parque informático da escola. 

Outras das funções dos membros de recurso técnico consiste no apoio técnico nos processos de 

prospeção e aquisição de equipamento informático e software através de consultas prévias de pedidos de 

orçamentos a diversos fornecedores, conforme a lei determina. Após a receção destes orçamentos, o 

membro de recurso técnico procede à análise técnica dos produtos ou equipamentos e procura 

aconselhar a aquisição da melhor solução e mais económica para a escola. 

Deu-se apoio ainda à Secretaria na gestão do servidor e de todos os softwares de gestão da escola 

e tentou-se intervir na sua otimização, quer através de ações preventivas quer através de ações corretivas. 
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Colaborou-se também na atualização, encerramento e configuração de todos os programas utilizados nos 

serviços administrativos. 

 
4.8.2. Laboratórios de Biologia e Geologia  

Atividades desenvolvidas 

Estando os laboratórios equipados com instrumentos e materiais muito específicos, a sua adequada 

utilização exige o cumprimento de regras que visam a sua conservação. 

 No exercício da função de Diretora de Instalações de Biologia e Geologia, foi organizado o 

material/equipamento das instalações, tendo o cuidado de atribuir, de acordo com a sua especificidade, o 

material de Geologia, de Biologia e Saúde a diferentes salas de apoio. 

 Houve sempre a preocupação de zelar pela conservação do material, em especial aquele cujo 

manuseamento implica mais cuidado. 

 Como Diretora de instalações, foram realizadas ainda as seguintes atividades: 

-Foi convidado a vir à Escola, no dia 14 de fevereiro, pelas 15:30 horas, o ancião Peter Michell (90 

anos) que tão gentilmente doou um microscópio fluorescente, que está no gabinete do Grupo de Biologia e 

Geologia. A sua presença foi solicitada pelo facto de não sabermos utilizar este material que poderá ser 

importante para o grupo. 

-Em colaboração com o Laboratório da Paisagem, e tal como tem ocorrido em anos anteriores, 

foram cedidos alguns exemplares de animais embalsamados para exposição a realizar no âmbito da 

comemoração do Dia da Primavera; 

          -Foi criado um espaço para TODO o material de Geologia- O PEDRÁRIO. A dispersão das várias 

amostras de rochas e outro material causava alguns constrangimentos e perda de tempo na sua procura; 

Este espaço foi identificado e localiza-se no gabinete em frente ao gabinete do Grupo disciplinar. 

Nele encontram-se não só as amostras de TODAS as rochas e minerais, mas martelos, bússolas, cartas 

geológicas, escalas de Mohs. dispostos nos vários armários (estão arrumados mas ainda não estão 

organizados). Numa mesa encontram-se tabuleiros brancos para organizar o material e levar para as aulas. 

Pensa-se que este trabalho veio facilitar a utilização do material disponível; 

- No sentido de “valorizar” o espaço Museu da Escola- área Geologia, foi organizado e aumentado o 

espólio desse espaço, procedendo-se à identificação das várias amostras de rochas e minerais. Este 

trabalho  foi feito em colaboração com a docente Gisela Freitas; 

-Como procedimento usual, foi elaborado o inventário do material que compõe o espaço sob a 

alçada do diretor de instalações, assim como o levantamento das necessidades de aquisição de material 

para substituição, reposição ou enriquecimento do material existente. 

   
Dificuldades sentidas  

Apesar de o ano letivo ter decorrido sem grandes problemas, no que toca à utilização de materiais e 

instalações, apresentam-se alguns aspetos que, no desempenho das funções de diretora de instalações, 

estão longe de ter solução.  

- a dificuldade de manter os materiais nos espaços/armários inicialmente designados, devido à 

existência em simultâneo de atividades experimentais de várias turmas.  Deverá ser feita uma coordenação 

das atividades pelos professores envolvidos, de forma a utilizar o material sem recorrer ao existente noutras 

salas de apoio,  sendo posteriormente colocado no local da sua proveniência.    

- a inexistência de uma funcionária especifica para estas instalações, uma vez que o material nem 

sempre está disponível e lavado para ser utilizado. A limpeza só é efetuada no período da tarde e nem 

sempre os materiais são colocados nos devidos espaços. 

-as requisições de material nem sempre são feitas com a devida antecedência, dificultando o 

trabalho do diretor de instalações visto ser da sua responsabilidade a aquisição do mesmo 

- os utilizadores do equipamento e/ou materiais nem sempre dão conhecimento dos danos 

provocados nos equipamentos ou materiais dificultando a reparação ou substituição  

Estando os laboratórios equipados com instrumentos e materiais muito específicos, a sua adequada 

utilização exige o cumprimento de regras que visam a sua conservação. 

No exercício da função de Diretora de Instalações de Biologia e Geologia, foi organizado o 

material/equipamento das instalações, tendo o cuidado de atribuir, de acordo com a sua especificidade, o 

material de Geologia, de Biologia e Saúde a diferentes salas de apoio. Houve sempre a preocupação de 

zelar pela conservação do material, em especial aquele cujo manuseamento implica mais cuidado . 

Considerando o ano atípico vivido com a pandemia, o trabalho foi bastante limitado, uma vez que, 

por tomada de decisão em reunião de grupo disciplinar, não se realizaram atividades laboratoriais com 

envolvimento direto dos alunos. Quando as atividades decorreram de forma demonstrativa (executadas 

pelo docente), sempre que foi solicitado, foi providenciado o material necessário, mesmo quando era feito 

num espaço curto de tempo. 

Como procedimento usual, foi elaborado o inventário do material que compõe o espaço, sob a 

alçada do diretor de instalações, assim como o levantamento das necessidades de aquisição de material 

para substituição, reposição ou enriquecimento do material existente.  

 

4.8.3. Laboratórios de Física e Química  

 A escola secundária Martins Sarmento possui 5 laboratórios destinados às práticas laboratoriais de 

Física e Química A, do 10º e 11º anos, de Química e de Física do 12º ano, do Curso de Ciências e 

Tecnologias, sendo que este ano letivo, com esse fim, só funcionaram 4, já que um esteve a funcionar como 

sala de aula normal.  

 Como vem sendo referido em relatórios anteriores, os materiais relacionados com a prática 

laboratorial de Física, que são em menor número, encontram-se nos laboratórios F2FQ1 e F2FQ5, e no anexo 
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(arrecadação) onde está colocado e catalogado algum material mais antigo e de rara utilização. Os 

restantes laboratórios fazem parte das práticas laboratoriais de Química (F2FQ2, F2FQ3 e F2FQ4), bem como 

o anexo (gabinete FQ). Neste local, encontram-se ainda dois armários com livros para consulta dos 

docentes do grupo disciplinar e para a realização de relatórios por parte dos alunos. O grupo continuou a 

realizar as suas reuniões, na sala F2FQ3, pois o gabinete destinado ao grupo, na época de outubro a março, 

apresenta temperaturas muito baixas, pois não tem aquecimento. A Assistente Operacional destacada para 

o bloco onde se localizam os laboratórios utiliza um compartimento de apoio aos mesmos. A sua 

colaboração é imprescindível para a organização das atividades. As instalações têm oferecido alguma 

comodidade na execução das tarefas do grupo. 

Como é habitual, ao longo do ano organizou-se o inventário do material existente nas instalações e 

zelou-se pela sua conservação, tendo sido feito um levantamento das necessidades periódicas, após as 

quais se elaboraram as respetivas requisições de material, depois de ouvidos os professores do grupo 

disciplinar.  

Neste ano letivo, o grupo recebeu algum material de que necessitava, quer para as atividades de 

Física quer para as de Química, bem como algum material e equipamento adquirido no âmbito do Clube 

Ciência Viva. No entanto, continua a ser necessário algum material, pois muito dele é de desgaste rápido.  

Como é habitual, para que os laboratórios se apresentem limpos e asseados, os professores 

organizaram-se, com a colaboração da assistente operacional, para que todo o material fosse limpo e 

guardado no respetivo local de armazenamento. O material que foi sendo adquirido foi inventariado, com 

a colaboração da assistente operacional, Eunice Gomes, e, como vem sendo habitual, encontra-se no 

ambiente de trabalho do computador da sala F2FQ3. 

Ao longo do ano, o trabalho foi realizado de acordo com as necessidades do grupo. Como é 

habitual, há sempre alguma quebra de material de vidro, gasto de reagentes e desgaste de material de 

outro tipo. Como já foi referido, foi adquirido quase todo o material solicitado. No entanto, para a execução 

das atividades laboratoriais do próximo ano, é imprescindível a aquisição de algum material, que se 

encontra discriminado em anexo a ser entregue à diretora da escola.  

 

4.8.4. Sala dos Diretores de Turma e Professores  

1 - Identificação dos responsáveis pelas salas: Professores e Diretores de Turma 

Nome: Carlos Guimarães; 

Grupo disciplinar: grupo 550, informática, do 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário; 

Situação profissional: professor QA. 

2 - Descrição das Instalações 

2.1 - Localização e salas abrangidas 

As salas de Professores e Diretores de Turma situam-se no 1º piso do bloco A.  

Toda a manutenção dos computadores que se encontram na sala está a cargo dos diretores de 

instalações. 

Foi adquirida e instalada uma aplicação para o correto controlo de impressões, a saber, “PaperCut”. 

2.2 - Disciplinas que usufruem das instalações 

 A sala de Professores é uma sala de trabalho para os professores e a sala de Diretores de Turma é a 

sala de trabalho para os diretores de turma. 

3 - Inventário 

No geral, as salas apresentam um estado de conservação bom. Para uma melhor visão do estado 

do equipamento, foi realizado um inventário que descreve de forma exaustiva todos os equipamentos das 

salas, bem como o seu estado de funcionamento.  

 

4.8.5. Instalações de Educação Física  

As instalações de educação física abrangem um espaço físico muito extenso. Os equipamentos e as 

instalações desportivas requerem permanentemente a supervisão e manutenção, dado que todos os alunos 

as utilizam (cerca de 1500), estando continuamente ocupadas e consequentemente sujeitas a um maior 

desgaste. Os espaços em causa são os seguintes: balneários (14), salas de expressões (2), ginásio multiusos, 

campos exteriores descobertos (pista de atletismo, campo de basebol, 2 campos de andebol/futebol, 2 

campos de basquetebol e caixa de saltos) e o pavilhão coberto, assim como duas arrecadações do 

material desportivo. Durante o ano letivo houve uma preocupação com as condições em que se 

encontravam as instalações e, em coordenação com a direção, resolver todas as situações anómalas que 

iam surgindo, contando com o apoio de um assessor da direção, o professor Manuel Carlos Silva. Os 

espaços reestruturados e alvo de melhorias foram os seguintes: balneários (cabides, portas, torneiras, 

chuveiros, tetos falsos e bancos); ginásio multiusos (blackouts das janelas e sinalização de saída; salas de 

expressões (puxadores das janelas e colocação de um vidro partido); campos exteriores descobertos 

(limpeza e rede de proteção atrás das balizas); pavilhão coberto (cobertura dos espaços abertos por causa 

da chuva e do frio, com aproveitamento de blackouts publicitários das atividades da escola, portas de 

segurança nos espaços de acesso ao pavilhão; arrecadação (aumento do espaço físico para colocar o 

material desportivo e das bicicletas); a zona anexa ao gabinete de educação física foi reaproveitada, 

sendo arrumada e limpa para colocação de mais algum material de educação física e também de 

material da parque escolar (sobras que resultaram das obras).  

Quanto ao material de educação física, no início do ano letivo, informaram-se todos os professores 

do grupo sobre o material existente, esteve-se sempre atento às suas necessidades, repondo 

constantemente o material desportivo que se ia deteriorando com o uso e reforçando, por solicitação dos 

professores, de acordo com as suas necessidades. Foi feito um esclarecimento, também, sobre as regras de 

utilização da arrecadação e do material desportivo, assim como da forma como deveriam fazer para o 

preservar e arrumar.  Organizou-se o inventário do material/equipamento das instalações específicas. Zelou-
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se pela conservação do material, bem como pela limpeza e conservação das instalações. Apresentaram-se 

à Diretora, com a aprovação do Grupo Disciplinar, propostas de planificação de utilização e organização 

dos espaços. Propôs-se à Diretora a aquisição de material e equipamento desportivo. Quanto ao material 

de desgaste, este foi alvo de aquisição para as diversas modalidades de acordo com as aprendizagens 

essenciais da disciplina e dos vários anos de escolaridade existentes na escola. Relativamente ao material 

de badminton, apesar da requisição de material efetuada, este não foi reposto na globalidade, pelo que 

será necessário ser reforçado no próximo ano letivo.  

Garantiu-se que a caixa de primeiros socorros (nos espaços aplicáveis) tivesse todo o material 

necessário e dentro do prazo de validade, para uma devida utilização. Atempadamente, apresentou-se a 

relação de necessidades ao responsável pela contabilidade, mencionando os materiais ou produtos 

necessários para o desenvolvimento das atividades, depois de ouvido o grupo disciplinar. Realizou-se o 

inventário do material existente (anexo I) e deu-se conhecimento ao grupo, para que pudesse 

atempadamente elaborar a relação de necessidades para o ano letivo seguinte. 

Ações prementes a serem resolvidas: 

1 - A inspeção/certificação dos equipamentos fixos desportivos (balizas e postes de basquetebol). 

2- Arranjo do piso exterior que se encontra cheio de fissuras grandes devido às raízes das árvores do 

lado do antigo colégio Egas de Moniz. 

3 – Pintura dos campos exteriores (inexistentes em quase toda a sua extensão). 

4 – Limpeza e enchimento de areia adequada da caixa de saltos. 

5 - Lona de proteção da caixa de saltos. 

6 – Dois projetores, um em cada uma das salas de expressões, fixos ao teto. 

7 – Fechar com uma malha ou acrílico na zona do pavilhão virada para a entrada principal da 

escola e toda a zona de saída do gabinete de educação física e arrecadação por motivos de segurança 

(evitarem-se novos roubos) e higiene (dejetos de pássaros e pombas). 

Proposta: 

Criação de um circuito de circulação em segurança, por todo o espaço físico ao ar livre no interior 

da escola, para os alunos poderem caminhar, correr e andar de bicicleta, com as respetivas marcações e 

sinalização.   

 
4.9. Protocolos e Parcerias  

Dando continuidade a um trabalho que já vem de anos anteriores, foram estabelecidos os seguintes 

protocolos e parcerias que pretendem abrir ainda mais a Escola ao meio envolvente, designadamente 

empresas e instituições, e também poderem potenciar as valências da Escola, rentabilizando-as em proveito 

dos alunos. Assim, para além dos protocolos e parcerias já estabelecidos em anos anteriores e em vigor, 

foram realizadas novas parcerias no âmbito da formação em contexto de trabalho com o Grupo Migas e a 

Padaria São Tomé. 

Foram ainda estabelecidas protocolos e parcerias com as seguintes instituições: 

Fundação Portuguesa “A Comunidade contra a SIDA; 

Universidade do Minho – Formação de Professores; 

Universidade do Minho – Candidatura ao Centro Tecnológico Especializado de Informática; 

Universidade Católica – Protocolo Mestrado em Psicologia da Educação; 

Instituto Superior de Tecnologia Avançadas do Porto; 

Agrupamento de Escolas da Abação; 

Agrupamento de Escolas João de Meira para o Xadrez 

CMC – Carlos Miguel T.P. Cunha Unipessoal L.da; 

Wayphoto João Fernando L. Oliveira; 

Reporvideo Digital; 

WR Peças L.da; 

Zegrea Ateliê de Arquitetura L.da; 

Joaquim Filipe Fernandes Felix; 

Vimaponto- Equipamentos e Serviços de Informática - Candidatura ao Centro Tecnológico 

Especializado de Informática; 

Município de Guimarães - Candidatura ao Centro Tecnológico Especializado de Informática; 

Cisave – Escola Profissional -  

Candidatura ao Centro Tecnológico Especializado de Informática; 

Escola Secundária Caldas das Taipas - Intercol Comunicações S.A; Candidatura ao Centro 

Tecnológico Especializado de Informática; 

CIM do Ave - Candidatura ao Centro Tecnológico Especializado de Informática. 

 

4.10. Promoção do Sucesso Escolar (Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo)  

Os apoios continuaram a ser prestados para responder às prioridades do Projeto Educativo: 

desenvolver responsabilidades coletivas para a melhoria do sucesso educativo. Foram prestados na 

modalidade de contra horário para garantir tempos nos horários dos docentes e dos alunos o mais 

compatíveis possível para a prestação deste serviço educativo. Para os alunos com medidas seletivas, no 

âmbito da educação inclusiva, o apoio educativo foi feito na modalidade de tutoria. Também foram 

prestados apoios para a preparação para os exames nacionais. Registaram-se situações em que o apoio foi 

prestado via on-line, através da plataforma Zoom.  

 
4.10.1. Plano de Recuperação de Aprendizagens 21/23  

No âmbito do Plano 21/23, que faz parte do Plano Anual de Atividades, elencaram-se as prioridades 

do Projeto Educativo da EMSM, cuja operacionalização será feita através do plano de ação estratégica. O 
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Plano apresentado, resultante da auscultação dos Grupos Disciplinares e Departamentos, privilegia a 

recuperação e o reforço das aprendizagens numa lógica de ciclo e reforço das aprendizagens nas 

disciplinas sujeitas a exame nacional, cujas atividades foram desenvolvidas ao longo do ano e sempre à luz 

do PASEO, cruzando-se este trabalho com outras estruturas da Escola. Foi no 10º ano que se implementou 

uma maior variedade de medidas, seguindo-se o 11º e nos 12º e 1º ano Profissional reduz para um nível 

inferior. Esta redução acentua-se nos 2º e 3º anos dos Cursos Profissionais. Conclui-se que a medida com 

maior adesão foi a dos Apoios +, cujo impacto se reflete nas atas dos Conselhos de Turma.          

 

4.10.2. Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário  

 
Plano Anual de Atividades 2021.2022 

As intervenções desenvolvidas pela psicóloga no âmbito do PDPSC, desde ações a nível macro, 

dirigidas a grupo-turma, até intervenções individuais, heterógenas em termos de formalidade e frequência, 

abrangeram 839 alunos e subdividem-se em diferentes eixos intercomunicantes, numa visão holística da 

pessoa: Cidadania e Desenvolvimento (C&D) e Projeto de Educação para a Saúde e Sexualidade (PES); 

Clubes Comunitários; Avaliação e intervenção individualizada e Orientação Vocacional (OV). 

A tabela 1 evidencia os alunos abrangidos pela ação da psicóloga, no âmbito do PDPSC. 

Nº alunos C&D e 

PES 

Clubes Comunitários Apoios 

individualizados 

OV 

10º ano/1º  273 18 11 0 

11º ano/2º 334 0 18 0 

12º ano/3º 228 0 7 43 

Total 835 18 36 43 

% alunos-alvo 61,40% 1,32% 2,65% 3,16% 

 

1. C&D e PES 
Em articulação com a EECE em vigor na ESMS, e sendo a componente curricular C&D um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional, a psicóloga dinamizou 

vários seminários, enquanto momentos informativos e reflexivos, potenciadores da formação de uma 

identidade informada e crítica, em constante construção e mutação, que se responsabiliza, individual e 

coletivamente, pelo respeito pelos direitos humanos e pela prática cidadã democrática. Os domínios da 

C&D estão em confluência com o PES, tornando-se muitas vezes indissociáveis, favorecendo a colaboração 

entre estruturas e a articulação do trabalho desenvolvido pelos vários projetos da Escola. Durante o ano 

letivo, foram propostos 19 seminários distintos, num total de 59 ações, realizadas em contexto de sala de 

aula e dirigidos a grupo-turma, com objetivos específicos, em concordância com o tema e promotores de 

competências, concordantes com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Os alunos 

revelaram-se tendencialmente envolvidos e reflexivos. As suas avaliações, adquiridas através do 

preenchimento de inquérito anónimo, tendem a valorizar a pertinência e interesse dos temas abordados, 

bem como a clareza da apresentação e a capacidade motivador da oradora. 

No final do 1ºperíodo, a psicóloga dinamizou duas ações análogas, com destinatários específicos e 

formatos diferentes: 1. “(Sobre)Viver na Era da Ansiedade: reflexão e estratégias”; dirigida a docentes, em 

formato presencial e 2. “(Sobre)Viver na Era da Ansiedade: reflexão e estratégias”, dirigida a EE, em formato 

online (plataforma zoom), devido à conjuntura pandémica. Este tema revela-se pertinente, urgente e 

transversal a grande parte dos alunos, EE e docentes. 

Na semana das jornadas culturais, a psicóloga participou, enquanto oradora, na sessão de 

sensibilização: Vive na Real! – Não na Dependência, cujo público-alvo foram os EE. Esta ação 

potenciou a reflexão acerca das motivações que podem conduzir a que um jovem de hoje, formado e 

informado, (mais) consciente dos perigos e consequências do consumo de drogas, possa, ainda assim, 

enveredar pelo comportamento aditivo e que o que poderão os EE fazer para evitar ou travar estas 

situações. 

2. Clubes Comunitários 
No presente ano letivo, e pelo segundo ano consecutivo, a ESMS abraçou o Projeto Clubes 

Comunitários, apoiados pela APsi-UMinho, e pela Fundação Calouste Gulbenkian, através do Programa 

Academias Gulbenkian do Conhecimento, assumindo-se como estratégia de desenvolvimento de 

competências socioemocionais e de carreira. Neste âmbito, a psicóloga colaborante, assumiu funções de 

consultoria psicológica, através da colaboração com professores/as e outros agentes educativos, para levar 

a cabo os Clubes no terreno. Os clubes foram desenvolvidos com alunos da turma do 1º ano do curso 

profissional Técnico Auxiliar de Saúde, na componente curricular C&D. Foram constituídos três grupos de 

trabalho – 1) As Escravas da Moda (N=5), 2) Os Ambientalistas (N=6); 3) Takes it Slow (N=5) - que exploraram 

os seguintes temas, respetivamente: i) marcas sustentáveis e escravatura no trabalho; ii) Fast Fashion e iii) 

Slow Fashion e reutilização de roupas não usadas. 

3. Avaliação e Intervenção individualizada 
A psicóloga intervencionou 36 alunos/as, dos quais 11 são alunos do 10º ano, 18 são alunos do 

11ºano e 7 são alunos do 12ºano. A maioria dos alunos procurou a psicóloga por iniciativa própria (N=23, i.e., 

64% dos alunos). Contabilizam-se 10 pedidos advindos de docentes ou da direção, 3 solicitações advindas 

da coordenadora operacional e um pedido efetuado pela EE. Dos 36 alunos, 27 são elementos do sexo 

feminino e 9 são elementos do sexo masculino.  
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No cerne das solicitações está a dificuldade em gerir emoções negativas e a sintomatologia 

angodepressiva, com interferência negativa na vertente cognitiva (capacidade de atenção e 

concentração, memorização, planeamento) e social. Sempre que oportuno, a psicóloga articulou com 

médicos especializados e reuniu com EE, em formato presencial e telefónico. O número de solicitações e a 

assiduidade às sessões, juntamente com os indicadores evolutivos de cada quadro clínico, permitem avaliar 

positivamente as intervenções. 

4. Orientação vocacional 
Este domínio de intervenção apoia os jovens na tomada de decisões informadas, refletidas, 

conscientes e visa estimular o autoconhecimento vocacional, enquanto proporciona o acesso a 

informação escolar e profissional atualizada. A psicóloga participou na dinamização de duas sessões 

informativas, em grupo-turma do 12º ano, durante a qual se procurou refletir sobre a exploração vocacional, 

o acesso ao ensino superior e o leque de oportunidades de formação/qualificação disponíveis após a 

conclusão do ensino secundário.  

Conclusão 

A psicóloga revelou uma atitude colaborativa e de disponibilidade face às várias e variadas 

solicitações, numa articulação sistemática com os diferentes intervenientes educativos, e os alunos 

mostraram-se tendencialmente ativos na mudança positiva, quer a nível pessoal, quer a nível coletivo.  

O trabalho desenvolvido objetiva agir preventivamente e dotar os jovens de competências 

sociocomportamentais, promotoras do sucesso escolar e profissional.  

A avaliação do trabalho desenvolvido no âmbito do PDPSC é positiva, espelhando-se na pluralidade 

de ações, com envolvimento de várias estruturas da Escola e na certeza de que os alunos estão, hoje, 

cidadãos mais conscientes, competentes e ativos, num processo de mudança longitudinal e ascendente. 

 
4.10.3. Apoio Educativo a Alunos Estrangeiros  

O número de alunos de Português Língua Não Materna não permite a criação de um 

grupo-turma, consequentemente, o apoio prestado a estes alunos reveste a forma de tutoria às 

disciplinas onde são exigidas competências linguísticas mais apuradas para a leitura e 

interpretação de textos. A equipa disciplinar de apoio à educação e inclusão elabora um 

relatório técnico-pedagógico onde são definidas estratégias de aprendizagem com recurso a 

medidas seletivas, que exigem um compromisso do aluno, encarregado de educação e a 

equipa pedagógica que acompanha o aluno. 

 

5. Conselho Pedagógico   
Foi elaborado um Cronograma das atividades do Conselho Pedagógico ao longo de todo o ano 

letivo, desde setembro a julho, que define as estratégias a adotar e as atividades a realizar por este órgão, 

orientando o trabalho a desenvolver pelos Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares e outras 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica da Escola. No âmbito do Artigo 33º do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de Julho, entre as 

diferentes atividades desenvolvidas, o Conselho Pedagógico apresentou propostas do Plano Anual de 

Atividades, elaborou e aprovou propostas a integrar o Plano de Formação e de Atualização do pessoal 

docente, definiu critérios gerais de avaliação e aprovou os critérios específicos de avaliação.  

Aprovou uma proposta de critérios de constituição de turmas e de distribuição de serviço docente 

sob proposta das estruturas intermédias. Promoveu iniciativas de natureza formativa especializada, elaborou 

e acompanhou o Plano de Ação Estratégica e acompanhou e monitorizou a ação das diferentes estruturas 

intermédias e monitorizou a aplicação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola.   Definiu 

orientações e procedimentos a adotar para a elaboração do Projeto da Educação para a Saúde e 

Sexualidade em meio escolar, assegurando a participação dos pais e encarregados de educação. Emitiu 

orientações para as reuniões dos Conselhos de Turma de Avaliação e Conselhos de Turma Intercalares, 

acompanhando a sua ação através de uma análise de conteúdo das atas das respetivas reuniões. 

Acompanhou o processo de autoavaliação da escola. Analisou outra documentação resultante do 

trabalho da Equipa de Autoavaliação e ainda acompanhou a ação desenvolvida pelos Clubes e Projetos 

em funcionamento na Escola, bem como as atividades desenvolvidas pela coordenação dos Diretores de 

Turma e Diretores de Curso. Elaboraram-se os critérios de contratação de Técnicos Especializados. Foi feito o 

acompanhamento da implementação .0do Selo de Conformidade EQAVET, através do Relatório do 

Progresso Anual, comportando  uma reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da 

qualidade e a participação dos parceiros internos e externos na melhoria contínua da oferta de ensino e 

formação profissional. Finalmente, procedeu-se à monitorização do Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Digital da Escola e aprovou-se a sua reformulação para o ano letivo seguinte. Na sequência da publicação 

da resolução do Conselho de Ministros nº90/2021, de 7 de Julho, foi elaborado o Plano de Recuperação de 

Aprendizagens 21/23 de ESMS, visando a aplicação de um conjunto de medidas que possibilitem uma 

intervenção junto dos alunos ao nível da recuperação das aprendizagens, do bem-estar físico e mental, 

incidindo sobre aspetos curriculares, recursos de apoio e dimensões comunitários. 

 

5.1. Departamentos Curriculares  

O trabalho realizado pelos diferentes Departamentos Curriculares desenvolveu-se no âmbito do 

estipulado no Regulamento Interno e no âmbito do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
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5.1.1. Ciências Sociais e Humanas  

1 – Introdução  
No cumprimento das competências atribuídas aos Coordenadores dos Departamentos Curriculares 

insere-se a obrigatoriedade de elaborar um relatório critico anual que, por um lado, expresse a atividade 

departamental levada a cabo, de um modo sucinto, e, por outro lado, tenha em consideração aspetos 

reflexivos que contribuam para a melhoria dos procedimentos internos para a construção de propostas 

pedagógicas que conduzam ao sucesso da Instituição Educativa a que pertencemos.  

2. Estrutura e funcionamento do Departamento de Ciências Sociais e Humanas   

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas é constituído pelos Grupos Disciplinares de 

Economia, Filosofia, História e Geografia, sendo os mesmos coordenados pelos respetivos delegados de 

grupo, que no caso do grupo disciplinar de filosofia acumula, em resultado de eleição dos seus pares, com 

a coordenação departamental. No ano a que que reporta o presente Relatório, os grupos disciplinares 

supramencionados foram coordenados pelos seguintes docentes: Anabela Frade (Geografia); Paula Silva 

(História); Margarida Carvalho (Economia) e Domingos Machado (Filosofia). Os delegados dos grupos 

disciplinares reuniram, sempre que oportuno, para garantir níveis de articulação considerados adequados, 

nomeadamente para a preparação das intervenções em sede de Conselho Pedagógico, quer após a 

realização dos mesmos com a intenção de garantir a circulação de informação pertinente, promovendo a 

troca de experiências e a cooperação entre os(as) professores(as) do grupo num espírito de colegialidade. 

Destacamos a prontidão e a disponibilidade de todas as delegadas de grupo para discutirem e refletirem 

em conjunto, contribuindo para facilitar as relações entre os docentes que constituem o Departamento. 

Durante as reuniões de trabalho criou-se uma relação de seriedade e de responsabilidade de modo a 

possibilitar uma discussão profícua sobre os assuntos debatidos em comum.  

3. Competências do Coordenador e atividade desenvolvida 3.1. Referenciais de atuação como 

coordenador  

3.1.1. Atuar em colaboração estreita com o Conselho Pedagógico  

Enquanto Coordenador do Departamento tivemos como objetivo assegurar a representação do 

Departamento no Conselho Pedagógico. Sob o ponto de vista presencial estivemos presentes em todas as 

reuniões realizadas, procurando contribuir com a nossa experiência profissional e com as nossas convicções 

pedagógicas para os debates realizados e para os documentos que pelo citado órgão foram produzidos.  

3.1.2. Assegurar a articulação curricular no âmbito da planificação a curto, médio e longo prazo  

Com o objetivo de assegurar a articulação curricular no âmbito da planificação a curto, médio e 

longo prazo, foram convocadas reuniões de Departamento, e por extensão dos grupos disciplinares, 

definindo-se a respetiva ordem de trabalhos, em articulação com a Direção da Escola, com a finalidade de 

garantir não só a produção das necessárias planificações curriculares bem como a monitorização da sua 

aplicação.   

3.1.3. Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos de métodos de 

ensino, materiais de ensino-aprendizagem e materiais escolares  

 Foi nosso objetivo assegurar a divulgação da informação entre os Grupos Disciplinares e o 

Departamento Curricular, nomeadamente na análise e desenvolvimento de medidas de orientação 

pedagógica. A este propósito foi sistematicamente referido, em todas as oportunidades de trabalho 

comum, a necessidade de adaptar os processos de ensino e de aprendizagem à realidade específica e 

peculiar dos discentes, quer a nível cognitivo, mas também psicoemocional.  

A este propósito, foi de significativa importância a elaboração dos Critérios de Avaliação para o Ano 

Letivo 2021/2022, em grande parte enquadrados na dinâmica do Projeto MAIA (Projeto de Monitorização, 

Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica), promovido e organizado pela Direção 

Geral da Educação, no pressuposto basilar de conceber a avaliação como momento/processo de melhoria 

das aprendizagens. 

 

3.1.4. Elaborar e analisar o Plano Anual de Atividades do Departamento  

Promoveu-se, incentivando-se, a elaboração e execução do Plano Anual de Atividades do 

Departamento, que visibilizou as exigências de um conjunto de docentes altamente empenhados na 

prossecução das suas obrigações profissionais, bem como no respeito pelas diretrizes consignadas no Projeto 

Educativo da Escola.   

3.1.5. Propor critérios e metas para a avaliação dos alunos. 

Constituiu-se como preocupação nuclear no domínio dos grupos disciplinares, individualmente 

considerados, mas também no âmbito departamental, a análise dos processos de avaliação das 

aprendizagens e das medidas de orientação pedagógica vigentes, mormente pelos contextos educativos 

previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, no documento das Aprendizagens 

Essenciais, pelo cumprimento das medidas constantes no Plano de Acção Estratégica e pelas Orientações 

emanadas da tutela em virtude da pandemia sanitária emergente. 

3.2. Outras Atividades desenvolvidas  

Procedeu-se à avaliação de desempenho dos respetivos docentes, sem prejuízo da possibilidade de 

delegação, respeitando-se os princípios de igualdade e de transparência previstos no Código de 

Procedimento Administrativo.  

4. Apreciação Crítica  

Como Coordenador de Departamento mantivemos uma articulação estreita com o órgão de 

Direção da Escola, sempre disponíveis para a resolução de problemas surgidos, mantendo-o informado dos 

aspetos mais significativos desta estrutura curricular.  

Consolidaram-se processos de comunicação internos, bem como práticas de referência, 

melhorando nas áreas em que não se alcançou o desejável, na linha do diagnóstico organizacional levado 

a cabo pela Escola Secundária e plasmado nos Planos de Melhoria (Ação Estratégica) em curso. 
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5.1.2. Expressões   

Em diversas situações procurou-se contribuir para uma postura de busca de novas situações, 

capazes de contribuir para uma escola cada vez mais dinâmica, alargando as fronteiras, de uma escola 

cada vez mais aberta, sempre com a finalidade de beneficiar a comunidade escolar em geral, assim como 

a comunidade educativa. Realizou-se um trabalho de coordenação de modo a otimizar as reuniões de 

grupo com os delegados de grupo, Paula Fortunato e Rui Faria, com quem se realizou um trabalho 

colaborativo de formas diversas. Realce-se a boa relação profissional e pessoal existente ao longo do ano, 

bem como o trabalho colaborativo realizado nas ocasiões consideradas necessárias e pertinentes. Sublinhe-

se a permanente disponibilidade dos delegados de grupo para trabalhar, sempre que foram solicitados, o 

que representa um fator facilitador. 

A monitorização do cumprimento das atividades letivas foi feita através da possibilidade de registar 

nas atas situações anómalas ou relevantes.  

As medidas do departamento que integraram o plano de ação estratégica (PAE) foram 

monitorizadas conforme estava previsto, através da colaboração dos diversos elementos do departamento 

e, especialmente, dos delegados em momentos específicos. Todas as informações resultantes desta 

monitorização foram comunicadas ao coordenador da equipa de autoavaliação e apresentadas em sede 

de reunião da comissão alargada de autoavaliação. 

As atividades que integraram o Plano Anual tiveram a sua avaliação nos moldes definidos 

institucionalmente. 

O trabalho colaborativo durante este período parcial de pandemia sofreu constrangimentos devido 

à necessidade de elaboração dos horários dos docentes os mais desfasado possível. 

CONCLUSÃO 
A coordenação do departamento é um trabalho cada vez mais colaborativo, exigente e complexo. 

A legislação abunda e implica uma atualização permanente. Porém, uma escola tem a ganhar com o 

desempenho competente dos seus coordenadores na liderança das estruturas intermédias, uma vez que 

estas assumem um papel de relevo nas organizações escolares.  

Este relatório apresenta resumidamente a atividade ao longo do ano letivo do coordenador do 

Departamento de Expressões, evidenciando diversos aspetos na gestão, muitas vezes complicada, de 

recursos humanos.  

Ao nível do departamento, houve um trabalho desenvolvido na base da confiança e da 

competência. Coordenar diferentes grupos disciplinares, com as suas especificidades, traduz-se por vezes 

em constrangimentos, que exigem astúcia na sua ultrapassagem e requerem capacidade de gestão de 

conflitos, sempre que eles surgem, de modo a melhorar o ambiente de escola, uma vez que ele é feito pelo 

somatório de cada um de nós. 

 
5.1.3. Línguas  

 

O Departamento de Línguas é constituído pelos Grupos Disciplinares de Português e de Inglês, sendo 

os mesmos coordenados pelas respetivas delegadas de grupo, docente Glória Manuela Machado 

(Português) e docente Cristina Soares Carvalho (Inglês) que acumula, em resultado de eleição dos seus 

pares, com a coordenação departamental. No início do presente ano letivo, o Departamento integrava 26 

docentes, 16 do Grupo de Português e 10 do Grupo de Inglês. 

O trabalho realizado pelo conjunto dos docentes do Departamento desenvolveu-se no âmbito do 

estipulado no Regulamento Interno, tendo como documentos referenciadores e orientadores o Projeto 

Educativo da ESMS e o Plano de Ação Estratégica. 

Enquanto Coordenadora, foi essencial assegurar a articulação e gestão curricular e pedagógica, 

promovendo a cooperação entres os docentes do departamento. Assim, todas as reuniões do 

departamento (grande grupo) e dos grupos disciplinares, realizadas separadamente, foram sempre 

preparadas em conjunto pelas duas delegadas, que reuniram antecipadamente e sempre que necessário e 

pertinente. Desta forma foi possível garantir a participação de todos, garantir a circulação de toda 

informação, promover um espírito de equipa, promover a troca de experiências e de ideias e definir um 

ritmo de trabalho produtivo. Todas as reflexões elaboradas a partir da análise de documentos estruturantes 

da ESMS e todos os documentos produzidos e aprovados (planificações curriculares, instrumentos de 

avaliação, operacionalização e monitorização do processo de avaliação das aprendizagens, entre outros) 

foram o resultado visível de um forte trabalho de equipa e de participação democrática. Com esta 

metodologia de cooperação foi também possível assegurar com assertividade e responsabilidade a 

representação do Departamento e a participação nas reuniões em sede de Conselho Pedagógico. Todas 

as intervenções e propostas apresentadas em Conselho Pedagógico foram livremente discutidas e abriram 

espaço à partilha de diferentes perspetivas e olhares.  

Ao longo do ano letivo houve uma constante aposta na ação e prática pedagógica colaborativa e 

na monitorização de todo o processo de ensino e de aprendizagem, por forma a otimizar todo o trabalho 

preparado e desenvolvido. Assim, foi uma preocupação central conseguir, atempadamente, proceder às 

adaptações necessárias e imperativas da prática letiva de modo a facultar aos alunos da ESMS os contextos 

pedagógicos e didáticos que permitissem obter os melhores resultados académicos. 

Ainda no âmbito da função de Coordenadora foi desenvolvido todo o processo inerente à 

avaliação de desempenho dos docentes do departamento que integraram a lista de docentes a avaliar no 

presente ano letivo. 

Houve também um cuidado especial em estar sempre disponível para articular com a Direção da 

Escola, para aprender e cooperar com os restantes Coordenadores de Departamento e para colaborar 

com todas as outras Estruturas de Coordenação Educativa e Pedagógica da ESMS. 
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5.1.4 Matemática e Ciências Experimentais  

 O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (DMCE) é constituído por 49 docentes, 

distribuídos pelos seguintes grupos disciplinares: Grupo 500 – Matemática – 16 professores; Grupo 510 – Física 

e Química – 9 professores; Grupo 520 – Biologia e Geologia – 16 professores, incluindo os técnicos 

especializados e o Grupo 550 – Informática – 8 professores.  

O ano letivo iniciou-se com um novo coordenador, resultado da eleição dos elementos sugeridos 

pela diretora. Foi preocupação do coordenador eleito conversar com o coordenador cessante, que lhe 

cedeu todo o material de que dispunha. Ao longo do ano, foi solicitando aos delegados que lhe fizessem 

chegar todas as planificações elaborados, quer a longo, quer a médio prazo. Foram ainda entregues as 

atas referentes ao trabalho colaborativo estabelecido entre os diferentes membros dos grupos disciplinares.  

 O coordenador de departamento e, por inerência, delegado do grupo 510, reuniu, sempre que 

necessário, com os delegados dos restantes grupos disciplinares deste departamento, às terças feiras, no 

último bloco da manhã, para prepararem, em conjunto, quer a reunião de departamento, quer as reuniões 

de grupo disciplinar. Nestas reuniões sentiu-se uma enorme disponibilidade de todos os membros para 

discutir e refletir em conjunto todos os assuntos em discussão. Todas as decisões dos grupos disciplinares 

foram transmitidas em conselho pedagógico, como se pode constatar nas atas do respetivo órgão. Devido 

ao número elevado de membros que compõem este departamento, as reuniões iniciavam-se sempre, 

como sendo reuniões setoriais e, depois, as decisões eram apresentadas em grande grupo (departamento) 

o que agilizou as reuniões.  O coordenador de departamento manteve a diretora da escola sempre 

informada sobre os aspetos mais importantes e relevantes deste departamento, disponibilizando-se sempre 

para todas as solicitações da diretora, participando em todas as reuniões do conselho pedagógico, 

intervindo na discussão dos diferentes pontos em debate e levando sempre a opinião que o departamento 

aprovou, como já foi referido anteriormente.  

 O coordenador mostrou sempre disponibilidade para conversar com todos os elementos e tentou 

sempre resolver todas as situações surgidas ao longo do ano.  

 O departamento envolveu-se na apresentação e execução de atividades que foram propostas 

para o Plano Anual de Atividades. Pode-se verificar a elevada participação na vida da escola dos docentes 

deste departamento, nomeadamente nas jornadas culturais 2022, onde os seus elementos 

dinamizaram/participaram nas seguintes atividades: Laboratórios Abertos: Física, Química, Biologia, 

Geologia, Saúde, Informática, Sala de Robótica; workshop: acidificação dos oceanos; Palestra: És igual? 

Igualdade de género no trabalho; Palestra: Cuidadores Informais; Sessão de sensibilização: Viva no Real! – 

Não na Dependência; Sinais vitais e outros; Orientação Vocacional _ motiva-te, o futuro espera por ti!; 

Peddy Paper Matemático; Palestra: Matemática do Futebol; Concurso Erasmus + - Quiz Portugal; Sessão: 

Como obter o número; Exposição: Matemática e Arte de Rua e Comemoração do Dia Mundial da Saúde. 

Todas estas atividades foram avaliadas de forma muito positiva.  

 

5.2. Cidadania e Desenvolvimento  

Dando cumprimento ao estipulado no Plano Estratégico de Autoavaliação da ESMS, redigiu-se este 

relatório, dando conta do trabalho realizado no ano letivo 2021-2022. Nele se apresenta o trabalho realizado 

nos cursos cientifico-humanísticos, uma vez que à data de concretização do mesmo as aulas dos cursos 

profissionais ainda não tinham terminado. Pretende-se, em setembro próximo apresentar a Conselho 

Pedagógico uma adenda a este relatório, na qual se dará conta dos dados em falta.  

1. Planificação - métrica 

Da análise dos planificadores de CeD, é possível concluir que quase todos os alunos se envolveram 

na concretização dos projetos planificados, tendo sido cumprida a planificação na quase totalidade das 

turmas. Na tabela 1 registam-se métricas de protocolos ativados e ações que envolveram a comunidade. 

Este número foi mais elevado nos 10º e 11º anos, tendo-se registado uma participação muito ativa com a 

comunidade. 

Tabela 1 

 Alunos envolvidos Cumprimento da planificação Protocolos ativados Ações que 

envolveram a comunidade 

10º CCH 360 13 7 21 

11º CCH 304 14 17 21 

12º CCH 388 12 7 9 

 

Da análise das atas de Conselho de Turma (CT), nas quais se registou a avaliação global do projeto 

CeD, retira-se que no 10º ano, a globalidade das turmas avalia o projeto CeD como tendo sido relevante 

para as aprendizagens dos alunos e tendo algum impacto na comunidade, ainda que maioritariamente 

indireto. Em relação a ganhos para os alunos, os mais apontados o desenvolvimento de sentido de 

responsabilidade e de participação cívica, se bem que são ainda referidas todas a competências inscritas 

no PASEO. Duas turmas registaram ter cumprido a planificação parcialmente, uma por suspensão da 

atividade pela entidade externa e uma por avaliar o produto final de baixa qualidade, fragmentado, não 

corporizando as aprendizagens pretendidas com o processo. Numa turma deste ano (10º AV1) foram 

registados 3 alunos como não tendo participado no projeto, por falta de interesse. Acumularam aqui a falta 

de assiduidade, o que culminou na sua reprovação por falta de aproveitamento.  

No que concerne o 11º ano,  a globalidade dos CT avaliou o projeto positivamente, salientando que 

o mesmo permitiu a apreensão de novos conhecimentos, alguns deles resultantes dos seminários promovidos 

e a reflexão sobre  problemáticas não (re)conhecidas e seu reflexo no quotidiano; a capacidade de 

desenvolver trabalho colaborativo e trabalhar competências de defesa de ideias e princípios em ambientes 

propícios à partilha de convicções pessoais, isto é, a  promoção de valores que contribuem para mudança 

de atitudes e comportamentos. Segundo o CT, os alunos puderam ainda, e consequentemente, 
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desenvolver competências de responsabilidade pessoal e social, autonomia, relacionamento interpessoal, 

resolução de problemas e até mesmo competências digitais. Neste ano houve um registo de não 

participação de aluno (11º SE1). Este é um aluno que acabou por ser excluído por faltas a todas as 

disciplinas, algumas já no segundo período. 

Relativamente ao 12º ano, a avaliação global foi mais sucinta. Dela se salientam dois pormenores 

significativos, se bem que potencialmente contraditórios: os CT apontam a falta de motivação dos alunos, 

mais preocupados com a preparação para os exames do que com o cumprimento do projeto, sendo que 

estavam muito desinteressados e mostraram pouco empenho na concretização das atividades.  

Paralelamente, os CT assinalam que a CeD permitiu o desenvolvimento de competências inscritas no PASEO, 

como sendo o relacionamento interpessoal, o pensamento crítico e criativo, o desenvolvimento pessoal e 

autonomia, tendo dois CT assinalado ainda a aquisição de novos conhecimentos curriculares. Três turmas 

assinalaram ter cumprido parcialmente a planificação, sendo que duas indicam que tal se deveu a 

adiamento ou suspensão das atividades planeadas pelas entidades externas com quem estavam 

combinadas. A outra assinala não ter concluído o produto planeado (palestra sobre tolerância 

relativamente à diversidade cultural) por falta de motivação dos alunos.   

Em relação ao desempenho dos alunos, a sua avaliação individual realizou-se em ambiente virtual, 

tal como em períodos anteriores, exceto no caso de uma turma. Registam-se as seguintes classificações e 

número de alunos propostos para prémio de mérito no âmbito da CeD: 

Tabela 2 

 Nível 1 – Com excelência Nível 2 – Com empenho Nível 3 - Moderadamente Alunos propostos 

para Prémio de Mérito  

10º CCH 54 216 87 6 

11º CCH 106 171 17 1 

12º CCH 119 230 39 0 

 

Ação 3 - Insuficiência na educação para os valores e cidadania (Conselhos de Turma)  

Das respostas ao formulário de avaliação, e mais especificamente no que respeita a 

1. “concretização, na planificação e na realização das atividades, do envolvimento da TODAS as 

disciplinas/UFCD, em cidadania”, retira-se que o envolvimento desejável foi razoável, tendo 11 dos 45 

respondentes somente assinalado “disponibilizando tempos letivos”. Já 19 registaram tê-lo feito em conjunto 

com a  concretização de “interdisciplinaridade”. Dos 45, 12 juntam a estas duas ações o trabalho em DAC. 

Somente 3 turmas assinalam ter recorrido à interdisciplinaridade; 

2. “integrar as ações do GPDE no Plano de Turma, aplicando a EECE”, atingiram-se valores muito 

positivos, com 21 dos respondentes a assinalar nível 3  na sua avaliação e 12 o nível 4 . Ainda assim, 12 

optaram por não integrar as suas ações em qualquer projeto, situação que se espera alterar – ou pelo 

menos reduzir - no próximo ano; 

3. “Incrementar o trabalho de projeto, como metodologia centrada nos alunos, para o 

desenvolvimento da cidadania”, a métrica é excelente, com somente 1 respondente a registar não ter 

informação/ esta não tem expressão, o que significa que não foi utilizada esta metodologia de trabalho na 

realização do projeto. Por outro lado, 24 dos respondentes assinalaram o nível 3 e 20 o nível 4 na sua 

avaliação deste aspeto; 

4. “atas/memorandos dos Conselhos de Turma/grupo de docentes, convocados por proposta do 

Diretor de Turma ou dos docentes do Conselho de Turma”, verifica-se que estas reuniões não se realizaram, 

tendo 100% dos respondentes assinalado “não” existirem atas/memorandos. Seria relevante colher as razões 

para esta opção, a fim de se entender como e se a falta de reuniões afeta a concretização do projeto e 

até que ponto é responsável pelos valores de resposta do ponto 1; 

5. “auscultação aos alunos para a planificação da componente de cidadania”, esta ocorreu na 

totalidade das turmas; 

6. “impacto significativo nas aprendizagens (que incluem o processo de planificação e execução 

das atividades)”, a métrica é expressiva, tendo 41 dos respondentes assinalado “sim”. Pelo contrário, 4 

admitem que o projeto não teve impacto significativo nas aprendizagens, o que não infere que não tenha 

existido algum, somente que não foi o desejável. Tendo em consideração a falta de motivação dos alunos 

apontada, repetidamente, em ata de Conselho de Turma do 3º período, esta é uma métrica aceitável e 

que pode vir a ser reduzida no próximo ano letivo; 

7. “impacto na comunidade”, este foi maioritariamente indireto (63.4%), com amostragem dos 

produtos criados. Houve, contudo, um impacto direto considerável na comunidade (36.6%), que seria do 

interesse da escola conhecer com mais detalhes, para que a sua disseminação e partilha pudessem 

contribuir para um aumento deste tipo de ações.  

Dentre as sugestões de melhoria destaca-se “agrupar projetos de turmas com projetos comuns”, uma 

vez que esta ação levaria a maior partilha e colaboração inter-turmas, com todos os ganhos em termos de 

aprendizagens que daí se retirariam para os alunos envolvidos – o desenvolvimento das competências 

inscritas no PASEO e na EECE. Tal ação comum é possível, uma vez que a planificação dos projetos é visível 

a todos e só depende da vontade dos responsáveis de cada projeto de reunirem para organizar a 

execução conjunta do mesmo. 

Uma sugestão de melhoria recorrente é a disponibilização de tempo próprio para o desenvolvimento 

dos projetos, o que parece implicar uma preferência pela existência de uma disciplina de Cidadania. 

Também poderá estar relacionado com um constrangimento apontado por muitos – a falta de tempo na 

mancha horária para o cumprimento dos programas e a concretização de forma interdisciplinar da CeD: 

sendo uma disciplina separada teria o seu tempo próprio e as demais disciplinas não teriam de dispor de 

tempo de aula para a concretização do projeto. Este é um constrangimento que poderá ser ultrapassado 

no próximo ano, com a inclusão das aprendizagens essenciais das várias disciplinas na planificação do 
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projeto de CeD. Outros constrangimentos apontados prendem-se com a dificuldade em mudar atitudes 

enraizadas; a falta de motivação e interesse dos alunos e a sua falta de autonomia e a dificuldade em 

implementar a metodologia de trabalho de projeto. O fator de sucesso mais apontado foi o empenho e 

resiliência do corpo docente, a sua disponibilidade e empenho. Tal fator levantaria surpresa quando 

contrastado com o apontado no ponto 6, se não fosse também registado, como fator de sucesso, o 

envolvimento, interesse e empenho dos alunos. As parcerias e seminários também foram referidos como 

fatores de sucesso. 

 
5.3. Equipa de Autoavaliação  

1.Preparação do formulário online de aplicação ao Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, 

Encarregados de Educação e Alunos, sobre a monitorização/avaliação do cumprimento das metas e 

prioridades do novo Projeto Educativo (PE) 2021-2024; o formulário está a ser construído com a base de 

trabalho sustentada no lastro da construção do recente PE, com o apoio do Observatório de Autoavaliação 

de Escolas da Universidade do Minho (UM). 

2.Revisão total dos questionários a aplicar à comunidade escolar (novo diagnóstico organizacional 

em 2022-2023), na vigência de um ano do PE, adaptando os questionários modelo CAF (Common 

Assessment Framewok) – Educação, ao Terceiro Ciclo de Avaliação Externa das escolas (IGEC – Inspeção 

Geral da Educação e Ciência), concretamente considerando indicadores, referentes e campos de 

quantificação. 

3.Reunião (após contacto formal de 11 de maio de 2022) com a equipa que nos foi atribuída (no 

âmbito do protocolo assinado entre a ESMS e a UM) do Observatório de Autoavaliação de Escolas da 

Universidade do Minho:  Doutor José Carlos Morgado e Doutora Natália Costa. Com a presença da Diretora; 

3.1. Solicitação de acompanhamento pelo citado Observatório na melhoria do nosso Plano 

Estratégico de Autoavaliação (PEA), face ao Terceiro Ciclo de Avaliação Externa das Escolas e à 

necessidade crescente de a EAA monitorizar e avaliar um vasto número de ações organizacionais da vida 

da escola, cujos resultados têm consequências na melhoria do nosso PAE  (Plano de Ação Estratégico) e  PE 

— após aplicação do diagnóstico organizacional; 

3.1.1 Redação de síntese dos assuntos tratados que serviram de guia para alguns procedimentos em 

curso (pela Comissão Restrita de Autoavaliação). 

4.Monitorização e avaliação da aplicação do PAE (Ações 01, 02 e 03) 2020-2023 (com produção de 

relatório intermédio e final – 2021-2022). 

5.Apreciação de relatórios e outros dados de estruturas da escola (conforme Regulamento Interno): 

EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva), EQAVET (Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais), C&D (Cidadania e Desenvolvimento), BE 

(Biblioteca Escolar) e PES (Projeto de Educação para a Saúde e Sexualidade), PDPSC (Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário), SPO (Serviço de Psicologia e Orientação), PADDE (Plano de 

Ação de Desenvolvimento Digital da Escola). Também se avaliou o Plano de Recuperação de 

aprendizagens: Escola 21|23. 

6.Atualização (ajustes) das fichas de monitorização, de aplicação online, do Plano de Ação 

Estratégica (PAE) para o triénio 2020-2023, considerando o PADDE (Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Digital das Escolas). 

7.Acompanhamento dos relatórios periódicos que contêm os resultados académicos (internos e 

externos), comportamento e assiduidade e relação escola-família. 

8.Monitorização e avaliação da aplicação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 

(EECE) no presente ano letivo (2021-2022). 

9.Produção de Relatório de Avaliação/Autoavaliação apresentado à Comissão Alargada de 

Autoavaliação (CAA), em 19 de julho de 2022, e ao Conselho Pedagógico, em 20 de julho de 2022. 

10.Envio aos docentes da Informação 2, conforme o Plano Estratégico de Autoavaliação (PEA) da 

escola. (Constou do essencial que foi tratado na reunião de 19 de julho da CAA. A informação seguiu por 

correio eletrónico e ficará alojada, em setembro, na página da escola, no sítio da Equipa de 

Autoavaliação); 

10.1. Na sequência da reunião da CAA, foi proposta a elaboração de um plano de 

desburocratização participado que liberte tempo e foco para as questões pedagógicas, no cumprimento 

do PE e do PAE. Os intervenientes das diferentes estruturas devem alterar o que for necessário para que os 

constrangimentos sejam superados e tornar o trabalho mais eficiente, designadamente: - produção de 

relatórios mais sintéticos e mais focalizados; - reflexão sobre os processos para que as equipas pedagógicas 

possam melhorar as suas práticas; - comunicação entre estruturas com envio de informação atempada; - 

participação mais generalizada nos processos consultivos; - aumentar o trabalho colaborativo; - 

desmaterializar documentos. 

11.Participação em reuniões formais e informais com: representante da DGE no CFMS, 

Coordenadoras dos Diretores de Turma/Curso, Conselho Pedagógico, membros da Direção e Diretora; 

Comissão de Autoavaliação Restrita (CRA) e Comissão Alargada de Autoavaliação (CAA). 

 

5.4. Secção de Avaliação do Desempenho Docente  

As atividades da Secção de Avaliação do Desempenho Docente desenvolveram-se no âmbito do 

Decreto Regulamentar nº26/2012, de 21 de fevereiro, dando cumprimento ao estipulado no mesmo, 

nomeadamente, aplicar o sistema de avaliação do desempenho, calendarizar os procedimentos de 

avaliação, publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas 

pelos avaliados, acompanhar e avaliar todo o processo, aprovar a classificação final, harmonizando as 

propostas dos avaliadores, garantindo a aplicação das percentagens de diferenciação do desempenho.  
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5.5. Coordenação dos Diretores de Turma  
Neste ano letivo, o Conselho de Diretores de Turma dos Cursos Científico-Humanísticos foi constituído 

por 45 Diretores de Turma, distribuídos do seguinte modo: 

 - 15 do 10º ano, sendo 2 de Artes Visuais (AV), 7 de Ciências e tecnologias (CT), 3 de Línguas e 

Humanidades (LH) e 3 de ciências Socioeconómicas (SE)  

 - 14 do 11º ano, sendo 1 de AV, 7 de CT, 4 de LH e 2 de SE  

 - 16 do 12º ano, sendo 1 de AV, 8 de CT, 4 de LH e 3 de SE 

 De acordo com o estipulado no ponto 2 do artigo 52º do Regulamento Interno, a Diretora 

designou, como Subcoordenadoras, as professoras:  

- Alexandra Faria, do grupo disciplinar de Filosofia (Subcoordenadora do 11º ano); 

- Maria Lúcia P. Marques Pinto, do grupo disciplinar de Matemática (Subcoordenadora do 12º ano). 

Em conformidade com a legislação em vigor, e em cumprimento do estipulado no Regulamento 

Interno da ESMS 2018-2022, no âmbito das competências do coordenador dos diretores de turma, ponto 9 

do artigo 52, e depois de ouvidas as subcoordenadoras, apresenta-se o Relatório Crítico do Trabalho 

Desenvolvido no ano letivo 2021/2022, onde se descreve e avalia sinteticamente as atividades realizadas. A 

informação constante deste relatório provem também dos dados que os diretores de turma foram 

fornecendo, da leitura das atas e do trabalho de articulação com as variadas estruturas da Escola. 

Foram desenvolvidas as atividades destacadas como competências do coordenador e que 

constam do artigo 53 do Regulamento Interno (reuniões com os DT, elaboração de documentos de apoio 

ao trabalho do DT, planificação das atividades a desenvolver, cooperação com outras estruturas de 

coordenação pedagógica e de orientação vocacional, apresentação ao Conselho Pedagógico de 

propostas de atividades e da ordem de trabalhos para as reuniões de avaliação). 

Além destas atividades, após a realização de reuniões de conselho de turma foram elaborados 

documentos de análise dos conteúdos das atas, para monitorização do trabalho desenvolvido e posterior 

reflexão em Conselho Pedagógico, e para ser feito o registo do comportamento, do aproveitamento dos 

alunos e das estratégias propostas a aplicar nesse sentido quando necessário, das atividades desenvolvidas 

no âmbito do plano 21/23 Escola+ e do cumprimento do estipulado no plano de trabalho de turma. 

No propósito de envolver os pais e encarregados de educação na vida da Escola e pela sua 

pertinência, integrando as Jornadas Culturais de 2022, dinamizou-se a ação de sensibilização “Vive na real! – 

Não na dependência”, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública e da Psicóloga da escola, Rita 

Ferreira. 

O diálogo com os Diretores de Turma, no seu dia-a-dia, foi um objetivo constante da equipa de 

coordenação, de forma a salvaguardar a qualidade do ensino-aprendizagem. Isto conduziu a uma 

interação contínua com a Direção e as restantes estruturas intermédias, de forma a serem encontradas as 

melhores soluções.  

Na ação desta estrutura, destaca-se o seguinte: 

Aspetos positivos: 

 uniformização de documentos e reformulação quando necessário; 

 agilização de procedimentos; 

 desenvolvimento da articulação entre as várias estruturas educativas; 

 apoio na resolução de situações problemáticas respeitantes a alunos e encarregados de 

educação; 

 disponibilidade da equipa de coordenação para apoiar os DT no seu trabalho diário; 

 a ordem de trabalhos das reuniões de avaliação teve sempre como base o plano de trabalho de 

turma e, por isso, foi sempre a mesma nos três períodos apenas com alguns ajustes. 

 articulação de trabalho entre os elementos do conselho de turma; verificou--se o envolvimento de 

todo o conselho de turma no objetivo comum de promover aprendizagens eficazes, com o compromisso de 

informação ao DT sobre o desempenho dos alunos; 

 concretização de algumas das sugestões de melhoria apresentadas no relatório do ano anterior. 

 

Aspetos negativos / dificuldades: 

 carga administrativa de algumas tarefas do cargo do DT; 

 incumprimento de alguns professores na marcação de faltas dos alunos, que dificultou a 

comunicação ao EE, de acordo com o estipulado na lei; 

 falta de colaboração de alguns EE e DT 

 relacionamento difícil com alguns EE. 

          Procurando melhorar, ainda mais, o funcionamento desta estrutura, foi aplicado um inquérito 

no final deste ano letivo a todos os diretores de turma, com a finalidade de recolher informações, tendo 

como objetivo melhorar a atividade do diretor de turma dos CCH. O resultado do inquérito foi dado a 

conhecer à Diretora. 

           Responderam ao inquérito 33 dos 45 DT, distribuídos do seguinte modo: 14 do 10º ano, 9 do 11º 

ano e 10 do 12º ano, tendo sido obtidas as seguintes respostas: 

1ª questão - Relativamente a este ano letivo, assinale as principais dificuldades que sentiu no cargo 

de Diretor(a) de Turma. 

Respostas mais frequentes: 

- 29 – “Excesso de burocracia” 

- 15 – “Tratamento do excesso de faltas dos alunos” 

- 8 – “Falta de cooperação e de disponibilidade dos EE” 

2ª questão - Os documentos partilhados pela Coordenação de Direção de Turma foram  ajustados 

para o desempenho do cargo de Diretor(a) de Turma? 

- 17 – “Sempre” 
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- 16 – “Frequentemente” 

3ª questão - As orientações fornecidas nos guiões para as reuniões (de CDT e de CT) foram úteis? 

- 24 – “Sempre” 

- 8 – “Frequentemente” 

- 1 – “Ocasionalmente” 

4ª questão - Os documentos necessários para o exercício do cargo de Diretor(a) de Turma devem: 

Respostas mais frequentes: 

- 22  – “estar alocados numa plataforma única” 

- 18  – “ser envidos via e-mail em cada reunião (específicos)” 

- 14  – “ser enviados via e-mail no início do ano letivo (gerais)” 

5ª questão - Apresente sugestões que considere pertinentes para a melhoria do cargo de Diretor(a) 

de Turma, sob o ponto de vista da comunicação. 

Respostas (resumo das respostas dadas por 13 DT; os restantes nada referiram ou afirmaram que a 

comunicação era boa e nada tinham a acrescentar): 

- Criar uma plataforma digital (por exemplo, Classroom) para alocar os documentos, onde toda a 

informação esteja organizada por temas/reuniões, e possa a ser consultada por todos os interessados.  Esta 

plataforma permitirá aprofundar as possibilidades de diálogos entre os DT, e entre estes e a CDT. 

- Um tempo no horário do DT em sintonia com o horário da turma para tratamento dos assuntos de 

direção de turma. 

- Relativamente aos alunos UAARE, criar uma forma de comunicação que permita aos DT saberem 

quais os apoios de que dispõem e se os frequentam ou não. 

- Uma base comum de SMS para os EE. 

- O envio/entrega dos documentos deve ser simplificada; evitar a duplicação de documentos (papel   

+ digital). 

- Simplificar as atas. 

- Aperfeiçoar o documento de recolha de dados para fins estatísticos. 

- Eliminar as reuniões com os EE no 3º período. 

- Menos burocracia. 

6ª questão - Apresente sugestões que considere pertinentes para a melhoria do cargo de Diretor(a) 

de Turma, sob o ponto de vista das condições materiais e/ou dos espaços físicos. 

Respostas (resumo): 

- 9 DT referiram que as duas salas de atendimento dos EE deveriam estar sempre disponíveis, com 

condições adequadas e com computadores atualizados e com acesso à internet e ao GIAE. 

- Na sala de DT deveria estar disponível material de escritório, como um furador, um agrafador, etc. 

- Na sala de DT há poucos computadores, e os que existem são lentos. 

7ª questão -  Apresente outras sugestões que considere pertinentes. 

Respostas: 

Deveria existir um modelo de ata igual para todos, à semelhança do que já aconteceu. 

Continua a ser uma função que traz consigo o preenchimento de muitos documentos e grelhas o 

que, dentro do possível, seria positivo melhorar. 

Reduzir normativos e instrumentos de monitorização. 

Disponibilidade dos serviços de orientação e psicologia para assessorar os DT na gestão das suas 

decisões/emoções no que concerne às situações específicas familiares de cada aluno. 

Seria importante que o secretário das reuniões tivesse acesso à mesma informação que é transmitida 

ao DT, aquando da preparação das reuniões de CT, de modo a que ambos tivessem tarefas 

complementares e se pudessem entreajudar. 

Diversificar os professores na atribuição do cargo. 

Acha-se pertinente que no início do ano letivo os DT avisem que os alunos que precisam de fazer Ed.  

Física com óculos não se esqueçam de trazer uma declaração médica/Oftalmologista a atestar essa 

situação. Pensa-se que é obrigatório no ato da matrícula, mas tem-se verificado que, quando acontece 

algum incidente com óculos na aula de EF., são poucos os que entregaram a declaração. 

Maior articulação e apoio entre as várias estruturas pedagógicas. 

Diminuir a quantidade de documentos necessários para as reuniões. 

Evitar as reuniões onde se segue o que está no guião (quando é claro); grelhas e agora os google 

forms  em demasia; eliminar folha de presença (entrega/envio em vários sítios é muito confuso); eliminar  

reunião com os EE no final de ano. 

No início do ano letivo realizar sessão de esclarecimento dos procedimentos usados na ESMS sobre DT 

de modo a apoiar os docentes que tenham mais dificuldades, os que ainda não exerceram o cargo e/ou os 

que forem colocados no início do ano. Por exemplo, o procedimento referente ao plano de recuperação 

de aprendizagens, recuperação de faltas, bem como documentação a ser preenchida, entre outros. Os 

secretários estarem presentes nas reuniões de DT´s. 

Disponibilização de tempo conjunto com os alunos fora do tempo letivo da disciplina lecionada pelo 

professor. 

Uma coordenação de Direção de Turma com informação bem estruturada, clara e concisa em 

termos de informação. * 

Melhorar a internet da Escola. * 

Nota: estas respostas estão aqui consideradas, embora tenham sido dadas à questão 6, não lhes 

sendo adequadas. 

O trabalho desenvolvido pela equipa de Coordenação do Conselho de Diretores de Turma nem 

sempre foi fácil, pela complexidade das tarefas, pelo relacionamento que exige, pela dificuldade da 

aplicação das alterações legislativas, podendo, de um modo global, considerar-se que foi bastante 
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satisfatório, tendo a equipa colaborado ativamente com várias estruturas, sempre que foi solicitada, no 

sentido de melhorar a ação do diretor de turma.  

 
5.6. Coordenação de Direção de Curso  

De acordo com o disposto no RI, artigo 57.º, a coordenação dos Cursos Profissionais visa a 

articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes de formação, o apoio 

permanente ao funcionamento e avaliação dos cursos existentes e a proposta, planificação e promoção 

de novos cursos e atividades, iniciativas e projetos educativos ligados à formação profissional. 

Neste ano letivo, o Conselho de Diretores de Curso foi constituído por nove Diretores de Curso (DC) 

que coordenaram os cinco cursos profissionais em funcionamento na escola.  

No exercício das competências atribuídas no artigo 58.º do RI, ao longo deste ano letivo, foram 

realizadas as seguintes atividades de coordenação: 

Reuniões de coordenação: foram realizadas seis reuniões ao longo do ano; uma no início, para 

lançar o ano letivo, preparar as reuniões de conselho de turma iniciais, planear a articulação curricular e 

coordenar a componente de Cidadania e Desenvolvimento; três nos finais de cada período letivo para 

preparação das reuniões de conselho de turma; uma em Janeiro para uniformizar procedimentos relativos 

ao cumprimento das horas do plano de formação, ao cumprimento e articulação das Aprendizagens 

Essenciais e dos Perfis Profissionais e preparação da oferta formativa para o próximo ano letivo; fez-se ainda 

uma reunião em Maio para preparar a V Mostra dos Cursos Profissionais. Em todas as reuniões foi 

disponibilizado um guião orientador, sempre elaborado em estreita colaboração com a coordenadora dos 

diretores de turma dos cursos cientifico-humanísticos e com a Diretora da escola.  

Organização dos processos técnicos de operações: foi organizada toda a logística necessária à 

elaboração destes processos e fornecida informação aos diretores de curso sobre os documentos a colocar 

neste processo. 

Trabalho colaborativo e partilha de experiências com os diferentes DC no âmbito das planificações 

de todo o trabalho de coordenação da e dos projetos da PAP.  

Organização de atividades direcionadas para o desenvolvimento de competências técnicas, sociais 

e relacionais: foram organizadas palestras sobre Prevenção Rodoviária, (para os terceiros anos) 

Toxicodependência (primeiros anos) e Violência no Namoro (segundos anos) e uma visita de estudo à feira 

Qualifica (para os terceiros anos). 

Coordenação e articulação com o Coordinator Schools & Programs - Secundário e Universitário JA 

Portugal, no âmbito do programa “A Empresa”, nomeadamente no momento da inscrição das turmas na 

plataforma, na monitorização do grau de desenvolvimentos dos projetos das miniempresas entre outras 

atividades e na planificação e acompanhamento das visitas de acompanhamento da representante da 

Junior Achievement às turmas participantes na competição. 

Elaboração de cronogramas orientadores, contendo todas as atividades a desenvolver e respetiva 

calendarização pelos Diretores de Curso, no exercício das suas funções, nomeadamente na organização 

da FCT e da PAP. 

Atualização e reformulação de documentos modelo e procedimentos de registo de informação: ao 

longo do ano, foram reformulados alguns documentos modelo (nomeadamente na FCT) para os tornar mais 

simples e mais ajustados às realidades atuais; foram ainda criadas google classrooms para alojar os projetos 

da PAP, evitando assim a sua dispersão e a necessidade de impressão. 

Análise crítica: Não se verificaram constrangimentos relevantes à atividade dos diretores de curso, e 

considera-se que o ano letivo decorreu com normalidade, apesar de ainda se terem feito sentir alguns 

efeitos perniciosos do período pandémico experienciado, nomeadamente ao nível da carga horária que foi 

necessário planear e implementar ao longo do mês de julho para completar os planos de formação.  

A nível da coordenação, sinto que não foi feito o melhor trabalho, dado que foi o primeiro ano em 

que ocupei a função e havia muitas dinâmicas e procedimentos que eu não conhecia, dos quais tive de 

me apropriar primeiro, antes de poder implementar dinâmicas de melhoria.  

Aspetos a melhorar: em auscultação aos diretores de curso, foram apontados como atividades que 

precisam de mais planeamento e organização:  

Organização do programa " A empresa": um diretor de curso sentiu que não conseguiu orientar os 

colegas da melhor forma, no planeamento de todas as atividades relacionadas com o projeto. 

Melhor planificação dos horários de complemento do plano de formação implementados nos meses 

de junho e julho. 

 

5.7. Projetos 

5.7.1. GPDE 

Em cumprimento do estipulado no Regulamento Interno da ESMS, apresenta-se a avaliação das 

atividades desenvolvidas pelos seguintes clubes e projetos, em funcionamento no presente ano letivo: Clube 

Voluntariado Martins Sarmento; Clube de Teatro; Escola com pedalada; Eco Escola; Nicolinas; Clube Higiene 

e Segurança na Escola e no Trabalho; In Cahoots; Educando; Clube de Programação e Robótica; Clube 

Europeu; Democracia e cidadania e Jornal O Pregão. 

 

1. Métrica intermédia 

A monitorização intermédia das atividades do GPDE (março de 2022) foi concretizada através de um 

google form, enviado aos responsáveis por cada clube/projeto, solicitando informações sobre o 

cumprimento das atividades planeadas para o 1º período e constrangimentos sentidos na sua organização 

e/ou concretização. Solicitou-se ainda informação sobre se existiu colaboração com os Conselhos de Turma 
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no âmbito de outros projetos em funcionamento na escola, como por exemplo a Cidadania ou outros 

projetos não inscritos no GPDE.  

Assim, das 10 respostas obtidas, somente um afirmou não ter apresentado plano de atividades – 

Clube Nicolinas - talvez porque as atividades do Clube estão diretamente ligadas às Festas e ao seu 

programa. Assim sendo, o clube cessou a sua atividade na conclusão das Festas.  

Relativamente ao cumprimento das atividades planeadas para o 1º período, somente três 

responsáveis (Escola Com Pedalada, Nicolinas e Educando) referiram tê-lo feito parcialmente, o que nos 

parece muito positivo, face à situação conturbada vivida nesse período, com as constantes 

movimentações de alunos, devido a isolamentos por covid-19, sendo que foi exatamente esse o motivo 

apontado pelos dois primeiros para o não total cumprimento das atividades. No caso do terceiro clube 

mencionado, a responsável estava a trabalhar dois diferentes projetos, sendo que um (Educação 

financeira) só iniciou no segundo período e o outro (Girls go circular) dependia da vinda da coordenadora 

nacional da Junior Achievement para apresentar o projeto.  

 

2. Métrica final 

Da avaliação final, resultante de um conjunto de parâmetros comuns e objetivos, conclui-se que a 

quase totalidade das atividades previstas e realizadas foram incluídas e avaliadas no PAA. Os objetivos 

inicialmente propostos foram atingidos, e as metas do Projeto Educativo foram cumpridas. Os alunos, a 

comunidade escolar e/ou a comunidade educativa foram os principais beneficiários das atividades 

dinamizadas. Nem sempre se conseguiu a visibilidade desejável, mas conseguiu promover-se a 

interdisciplinaridade e a dinamização de atividades em colaboração com parceiros ou entidades externas. 

No caso do projeto In Cahoots, as atividades não foram incluídas nem avaliadas no PAA porque o mesmo 

decorreu como uma experiência pedagógica circunscrita a uma turma de 11º ano, ou seja, não teria 

visibilidade ou impacto na restante comunidade. Também aqui não se desenvolveram atividades com 

parceiros externos pelo motivo inicialmente apontado. Este é o único projeto que não terá continuidade, 

devido à proponente não ter conseguido encontrar formas alternativas para cumprir os seus objetivos.  

O projeto Democracia e Cidadania não cumpriu as suas atividades, tendo a docente responsável 

explicitado os motivos para tal. Contudo, o projeto terá continuidade noutros moldes, dando continuidade 

ao trabalho realizado com o Torneio de Retórica, no qual a docente foi co-organizadora. 

Veja-se, na tabela 1, o grau de consecução registado pelos responsáveis. 

GRAU DE CONSECUÇÃO : PROJETOS E CLUBES  

As atividades previstas foram incluídas no PAA. As atividades realizadas foram avaliadas e incluídas 

no PAA. Os objetivos foram atingidos. Os alunos/comunidade escolar/comunidade educativa foram os 

principais beneficiários das atividades desenvolvidas. Cumpriu as metas do Projeto Educativo. Respondeu às 

prioridades do Projeto Educativo de Escola. Teve a visibilidade inicialmente prevista. Promoveu a 

interdisciplinaridade. Desenvolveu atividades em colaboração com parceiros ou outras entidades externas 

Clube Europeu 

Clube Hig e Seg Trab 

Clube Programação e Robótica 

Clube de Teatro 

Clube Voluntariado MS 

Eco-Escolas 

Educando 

Escola com Pedalada 

Democracia e Cidadania 

In Cahoots  

Jornal O Pregão 

Nicolinas 

(Legenda: Sim; Não; Parcialmente) 

Atividades realizadas 

De seguida é apresentado o descritivo das atividades realizadas durante o presente ano letivo, 

conforme relatado pelos docentes responsáveis pelos vários clubes e projetos. A tabela 2, abaixo, apresenta 

os dados enviados pelos responsáveis de cada clube, incluindo-se aqui a sua colaboração com os 

Conselhos de Turma. Nela se inclui a informação da monitorização intermédia. 

Tabela 2 

Atividades: Colaboração com CT (projeto/cidadania) 

Clube Europeu a) a Palestra "Alterações climáticas, oceanos e mares ameaçados e o papel da 

UE", realizada no dia 9 de abril, com a participação de aproximadamente 90 alunos das turmas 11SE1, 1LH1, 

LH2, LH3 e LH4; 

b) a Comemoração do dia/semana da Europa com o hastear da bandeira, no dia 9 de maio, na 

presença de 50 alunos;  

c) a exposição sobre os países da UE na biblioteca, de 9 de maio a 20 de maio, as turmas de 

Geografia do 10 ano e 11º ano, visitada por cerca de 200 alunos; 

d) a Visita de estudo ao Museu da Vista Alegre e às salinas de Aveiro em articulação com a disciplina 

de Geografia, no dia 13 de maio, com as turmas do 10º ano (cerca de 100 alunos); 

e) a redação de artigos para o Jornal o Pregão e para o Boletim dos clubes Europeus, sobre a 

palestra em a), a comemoração do dia da Europa, em b) e a vista de estudo a Aveiro, em c) pelos alunos 

das turmas 11ºLH1, 11ºLH2, 11ºLH3, 11ºLH 4 e 10ºLH2, tendo sido selecionados os artigos redigidos por 10 

alunos;  
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d) a participação no concurso de clubes europeus, no dia 27 de fevereiro, e envio de relatório das 

atividades desenvolvidas no âmbito do concurso, de 15 de julho a 15 de agosto, pela coordenadora do 

clube.  

Clube Higiene e Segurança na Escola e no Trabalho:1º período sem atividades previstas;2º e 3º 

períodos:  

a) 6 de abril: Palestra: "És igual? Igualdade de género no trabalho" - 2 Turmas de CT; 

b) fevereiro: Atividade prática - Perigo no uso da eletricidade  - 1 turma do Profissional (24 alunos); 

c)abril: concretização de podcast para a rádio Escola "Cuidados a ter com o ruído" - 1 turma do 

Profissional (24 alunos); 

d) abril: elaboração de uma notícia para o Facebook da escola e escrita de  notícia para o jornal da 

Escola (22 alunos) a) Integrado nas jornadas culturais e no Projeto de Cidadania e Desenvolvimento 

Clube de Programação e Robótica Participação 

a) no concurso "Castor Informático- 2022" em Novembro de 2021, com a aprticipação de 24 alunos;  

b) no projeto "Curtir Ciência - Aprender Robótica" - CIM do Ave, que compreendeu 4 sessões 

realizadas dos dias 10 de Fevereiro de 2022 e 3 de Março de 2022 com a turma 2º PGSI (24 alunos); 

c) na Roboparty 2022 (de 7 a 9 de Abril de 2022) com 2 equipas de 4 alunos cada;  

d) na visita de estudo à exposição de ciência interativa "Science Expo", integrada no campeonato 

europeu de robótica realizado em Guimarães de 1 a 4 de junho 2022 (24 alunos);  

e) no campeonato europeu de robótica, realizado em junho de 2022 em Guimarães, como membro 

organizador;  

f) no desenvolvimento de duas PAPs do 3º PGSI na área da robótica (2 alunos ao longo do ano 

letivo).  

Clube de Teatro: a) Oficinas de Teatro - 24 sessões de 60 a 70 minutos, no qual participaram 14 

alunos, com início a 20/10/2021 e fim a 03/06/2022;  

b) Performance Violência no Namoro e Igualdade de Género - 18 sessões de 90 minutos para 18 

turmas, no qual participaram cerca de 400 alunos;  

c) Performance Bullying - 2 sessões de 90 minutos para 2 turmas, no qual participaram cerca de 40 

alunos;  

d) Apoio técnico e artístico ao desenvolvimento do projeto de cidadania e desenvolvimento da 

turma 11.º LH2, no qual participaram cerca de 22 alunos. 

 11LH2 (projeto de cidadania e desenvolvimento interligando as artes cénicas e os temas sociais 

abordados);  

10º AV2 e CT1; 11AV1, CT5, LH1 e LH2 (Performance violência no namoro) 

11.º LH2 e 2.º PS (performance bullying) 

Clube Voluntariado MS: 1º período: Recolha de alimentos-Bolama – União de freguesias S.Paio , 

S. Sebastião e Oliveira do Castelo (17,18,19 Novembro); Venda solidária SPAG-escola (24,25 e 26 Novembro); 

Torneios solidários de Natal (16 e 17 de Dezembro); Recolha de bens de Higiene para o estabelecimento 

Prisional Guimarães 

2º período: Torneios Solidários Jornadas Culturais “Bem estar animal” (6 e 7 de abril); Seminário 

“Voluntários no âmbito do bem estar animal- SPAG”(28 de abril) 

A atividade Caminhada e plantação de arvores “Bosque de Monchique“, foi adiada para o próximo 

ano letivo devido a fatores externos ao clube: falta de cedência de arvores ao Lions clube de Guimarães 

 11º LH4 e CT5 

12º CT7 e LH2 

Eco-Escola: a) 1º conselho Eco escola, no qual participaram 20 alunos, Encarregados de Educação 

(EE) e 5 profesores; 

b) novembro: Exposição "Tons de Verde" dirigida a toda a comunidade escolar; sessão sobre 

energias renováveis, na qual participaram 3 alunos;  

d) dezembro: Plantação da floresta Miyawaki, com a participação de 26 alunos; 

c) ao longo do 1º período: Sessões sobre Qualidade do Ar e sobre o Impacto do Ruído nos Seres 

Vivos, nas quais participaram 25 alunos; Projeto Poliniza-te: sessão sobre polarizadores, que incluiu o 

lançamento de bombas de sementes, a colocação de armadilha para vespas asiáticas e a construção de 

hotel para insetos, atividades nas quais participaram 40 alunos e a Exposição "Rios de plástico", dirigida 

também a toda a comunidade escolar;  

e) no 2º período:  2º conselho Eco escola, no qual participaram 30 alunos, EE, Junta de freguesia e 5 

professores; 

f) março: celebração do Dia da árvore com 14 alunos e o Dia da floresta autóctone com 2 alunos; 

g) ao longo dos 2º e 3º períodos decorreu a atividade Geodiversidade da montanha da Penha, na 

qual participaram 50 alunos; 

h) ao longo de todo o ano, o clube levou a cabo o Projeto A planta da nossa sala com o qual 

colaboraram 175 alunos  

Educação financeira: 

Atividades do Projeto de Cidadania: A atividade integra os projetos de cidadania e desenvolvimento 

das turmas envolvidas. O projeto faz parte integrante da planificação da Cidadania e Desenvolvimento das 

turmas envolvidas. 

Escola com pedalada: a) celebração da Semana Europeia da Mobilidade em 20 de setembro 

com 104 alunos;  

b) realização da actividade  Pedalar pela Igualdade em 24 de outubro com 2 alunos. 

c) organização do KidicalMass em 15 de maio com 1 aluno da escola e 90 de outras escolas; 

d) 15 de junho: organizou e concretizou o EcoBikeDay, no qual participaram 100 alunos, atividade 

essa que se inscrevia ainda no CeD de 3 turmas de 10º ano.  
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Democracia  e cidadania: A implementação das atividades deste projeto dependiam de uma 

parceria externa, a AEDUM - Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho. Por razões de 

incompatibilidade de agendamento, resultante da situação pandémica que obrigou a alterações 

sucessivas no plano de atividades da entidade externa e parceira neste projeto, não foi possível a 

realização dos workshops. 

In Cahoots a) em setembro: explicitação da ação do projeto, metodologias e trabalhos a 

desenvolver a alunos e CT (a fim de explorar a possibilidade de adesão de mais disciplinas ao projeto); 

organizou as equipas de trabalho (1 mentor(a) + X nº de alunos) e início do projeto – a decorrer nas aulas de 

Inglês – ainda com grau bastante elevado de intervenção da docente responsável.  

b) de outubro até ao final do 2º período: trabalho constante de colaboração nos grupos: os 

mentores foram parceiros da docente, no sentido em que apoiaram os colegas do seu grupo na 

concretização das tarefas, resolvendo dúvidas e fornecendo explicações extra, sempre com a 

coordenação da docente. Os mentores realizaram 1º as suas tarefas, de modo a nunca serem 

prejudicados, nem falharem com as suas obrigações de aluno. Foi implementada a metodologia de projeto, 

num determinado período de tempo, no âmbito do projeto da Cidadania e Desenvolvimento, tirando 

partido das equipas e dos hábitos colaborativos entretanto ganhos/desenvolvidos: 

c) final dos 1.º, 2.º períodos procedeu à avaliação das ações junto dos alunos. Dois seminários sobre 

estilos de aprendizagem (10º CT4 e CT6): à descoberta do meu estilo de aprendizagem; autorregulação das 

aprendizagens - ambos dirigidos a alunos. 

Jornal 

O Pregão: Publicação de 2 números 

Nicolinas a) realização de Palestras sobre as festas Nicolinas dirigidas aos 10º anos; 

b) 12 novembro: celebração do Dia Nicolino, com os alunos que tinham aulas às 11:00;  

c) 29 novembro:  organização do jantar Nicolino na escola;  

d) a 4 dezembro ocorreram as posses; 

e) a 5 dezembro decorreu o Pregão; 

f) a 6 dezembro decorreram as Maçãzinhas, sendo que o carro da escola obteve o 1º Prémio. 

Avaliação global 

A tabela 3 apresenta a avaliação global de cada projeto pelos seus proponentes/coordenadores, 

sendo que aqui se incluíram também quaisquer sugestões de melhoria e/ou constrangimentos registados 

pelos responsáveis.  

Tabela 3 

Clube Europeu: Bastante satisfatória. É importante que no próximo ano letivo seja atribuído mais 

tempo semanal a cada membro do clube (90 minutos), uma vez que 45 minutos semanais é muito pouco 

para desenvolver todas as atividades. Também é importante que os membros tenham uma hora comum 

para desenvolver as atividades. 

Clube Hig. e Seg.  ET: Avaliação excelente.  

Atividades não realizadas: Workshop em parceria com os BVG "Segurança nos laboratórios de 

Química" por indisponibilidade dos bombeiros devido à pandemia; Monitorização da qualidade do ar na 

sala de aula, não foi realizada porque o aparelho de medida não chegou a tempo à escola.  

Clube Programação e Robótica: Apesar de estar a substituir a colega Luísa Vieira, responsável pelo 

clube mas ausente por doença prolongada, e mesmo não tendo qualquer atribuição formal relativa ao 

clube de robótica, considero que o trabalho desenvolvido foi extremamente positivo. Melhores resultados 

seriam possíveis com a dotação de mais tempo para o clube, dado que a atribuição de 45 minutos por 

semana (neste ano letivo nem foi atribuída carga horária) revela-se manifestamente insuficiente. Dada a 

crescente aposta a nível global, na programação e robótica, torna-se imperativo uma maior alocação de 

recursos, especialmente humanos (em termos de horas), para que possa ser desenvolvido um ainda melhor 

trabalho, e um maior envolvimento da comunidade escolar.  

Clube de Teatro: O Projeto Tabu é financiado pelo Município de Guimarães e anualmente submete 

as atividades a desenvolver nas escolas da CIM do Ave, pelo que a resposta sobre a continuidade do clube 

está dependente do financiamento do Município para o próximo ano letivo.  

A avaliação do trabalho deste ano é muito positiva e o grau de satisfação dos alunos que 

participaram nas atividades é elevado. Somente não se realizaram as Performances sobre violência no 

namoro, nas turmas de 12.º ano, por não serem financiadas pelo Município. 

Clube Voluntariado MS: Excelente, comprovada pela avaliação efetuada pelos alunos. Seria 

importante ter um espaço próprio para reunir e desenvolver o projeto (guardar materiais necessários às 

atividades). As inscrições realizar-se-iam de forma mais eficaz se feitas através do email do voluntariado MS 

num formulário próprio ou através dos professores responsáveis pelo voluntariado na hora marcada para 

funcionamento do projeto. A situação pandémica não permitiu a participação de muitos alunos tendo 

presente as regras de segurança, sendo que o nº de alunos nas atividades estava, por isso, limitado. 

Eco-Escolas: Muito bom.  

Educando 

Escola com Pedalada: Adesão positiva dos alunos às atividades dinamizadas, embora são poucos os 

que aderem ao uso da bicicleta para se deslocarem de casa para a escola. Os projetos de Cidadania de 4 

turmas do 10º ano contaram com a colaboração do clube e os alunos envolveram-se muito nas diferentes 

fases. O clube precisa de prever horas de oficina, pois o material requer muita manutenção. A pandemia e 

roubo/danos das bicicletas foi um constrangimento relevante às atividades. 

Democracia e Cidadania 

In Cahoots: A avaliação global é positiva, apesar da interrupção do projeto. No tempo em que 

decorreu, a generalidade dos alunos desenvolveu competências de relacionamento interpessoal, quer do 

ponto de vista daquele que procura apoio dos pares como, também muito importante, da parte dos 
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"mentores". Um aluno mentor em particular, por norma, muito individualista, desenvolveu esta competência 

de tal forma que a transferiu para outras disciplinas. Os alunos também desenvolveram a sua autonomia e, 

consequentemente, a sua auto-estima e segurança na disciplina. Não estar dependente do tempo do 

professor, que tem mais alunos a quem apoiar, mas poder contar com os pares, no imediato da realização 

da tarefa, apoia o desenvolvimento cognitivo e as competências específicas da disciplina. O facto de se 

sentarem em ilhas não foi fator responsável pelo ruído e distração - motivo apontado pelo CT para decidir 

pelo mapa tradicional de sala - uma vez que estes fatores se mantiveram no resto do ano letivo. Contudo, 

os ganhos trazidos pelo projeto, não sendo continuados e consolidados, foram perdidos: no 3º período, os 

alunos estavam totalmente dependentes da ação dos docentes, não mostrando autonomia nem efetiva 

capacidade de resolução de problemas de aprendizagem. 

Como constrangimento aponta-se a relutância de colegas do CT em trabalhar com a sala de ilhas. 

Jornal O Pregão: Foi possível envolver alunos na equipa editorial. Os trabalhos foram 

maioritariamente produzidos por alunos e refletem a dinâmica do trabalho desenvolvido na escola. Seria 

ideal conseguir que o Pregão seja sentido como algo que já faz parte da ESMS. A publicação de trabalhos 

n'O Pregão deve ser uma prática instituída. 

Nicolinas: Globalmente muito bom. Devido à pandemia, alguns números tiveram alterações. Em 

alguns casos, de certos números, houve alterações da planificação para adequar ao contexto de 

pandemia. 

Intenção de continuidade 

Para o ano letivo 2022-2023 as propostas de continuidade dos projetos e clubes são: Clube de Teatro, 

Clube Europeu, clube Democracia e Cidadania; Programa Eco-Escolas, Projeto Escola com pedalada, 

Projeto Nicolinas, Jornal O Pregão, Clube de Programação e Robótica, Clube de Voluntariado Martins 

Sarmento. Não foram apresentadas novas propostas de clube ou projeto. 

 

O Torneio de Retórica de Guimarães foi uma atividade pedagógica, científica e cívica organizada 

pela Associação de Socorros Mútuos Artística Vimaranense (ASMAV) e pelas Escolas Secundárias de 

Guimarães, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães. 

A coordenação logística do Torneio ficou ao cargo da ASMAV, que disponibilizou a sua sede e todas 

as condições técnico-logísticas para a realização dos debates. 

Foram realizadas 7 reuniões com todos os parceiros, uma na sede do município de Guimarães e seis 

na sede da ASMAV, para articular calendarização, logística, moderadores, júri, prémios e outros 

procedimentos relacionados com o Torneio de cada escola secundária. 

No total, esta atividade envolveu à volta de 1500 alunos das turmas do 11. Ano do concelho, 150 

alunos debatentes, 50 professores e sócios voluntários da ASMAV. 

Tendo em conta as metas do Projeto Educativo da ESMS e as orientações da EECE, constituíram-se 

como objetivos principais do Torneio de Retórica: 

a) Estimular o gosto e o prazer do debate; 

b) Estimular as competências orais e argumentativas; 

c) Aprofundar e desenvolver o conhecimento científico dos assuntos tratados, tendo em vista a 

consolidação de competências técnico-formais no domínio da argumentação e da oralidade; 

d) O gosto da experiência cívica e a vitalização da vida democrática, livre e racional-deliberativa. 

Todas as turmas do 11º ano dos cursos científico-humanísticos e do ensino profissional das 4 escolas 

secundárias do concelho foram convidadas e participaram ao longo do ano letivo. 

Na ESMS todas as turmas do 11º ano (18 = 14 CCH + 4 CP) aceitaram participar e cada turma inscrita 

indicou três alunos como debatentes principais, diretamente intervenientes em cada um dos debates. Assim, 

foram participantes diretos no Torneio de Retórica da ESMS 56 alunos e participantes indiretos todos os 

restantes alunos que apoiaram e colaboraram na preparação da equipa. Para além das turmas do 11º 

ano/2º ano envolvidas, foram várias as turmas dos 10º, 12.º e1º anos que assistiram aos diferentes debates. 

Participaram também dois professores da ESMS com a função de moderador dos debates e mais de 

uma dezena de professores com a função de membro do júri. 

O torneio teve início apenas no 2. Período, devido à situação de pandemia nacional que impôs 

medidas de prevenção e de atuação às escolas durante o 1.º período. 

O torneio teve 5 fases ao longo do 2º e do 3º período, com a seguinte calendarização: 

• 1ª fase decorreu entre 24 de janeiro e 2 de fevereiro, envolvendo as 18 turmas em 9 debates. 

• 2º fase decorreu entre 7 e 10 março, envolvendo 10 turmas em 5 debates. 

• 3ª fase decorreu a 19 abril, envolvendo 6 turmas em 3 debates. 

• 4ª fase – meias-finais – decorreu a 9 maio, envolvendo 4 turmas em 2 debates. 

• 5ª fase – final – decorreu a 31 maio, envolvendo as 2 turmas apuradas. 

O Torneio Interescolas do Concelho decorrerá em setembro/ outubro do próximo ano letivo e 

envolverá as 4 equipas apuradas (a equipa vencedora de cada uma das 4 escolas secundárias). 

A equipa de coordenação da ESMS considera o balanço muito positivo, pelo excelente 

envolvimento, participação e empenho dos alunos. Com esta atividade foram mobilizados os princípios, 

valores e as diversas áreas de competências do PASEO e foi possível a interdisciplinaridade, o que permitiu a 

mobilização e aplicação de aprendizagens essenciais de diferentes áreas disciplinares. 

O que se manifestou claramente nos debates foi o altíssimo empenho e preparação das turmas e 

dos alunos debatentes, tendo sido produzidos debates de qualidade e entusiasmo que em nada 

desmerecem dos debates dos mais variados fóruns de comunicação e vida cívica, local e nacional. Alunos 

preparados, entusiasmados e profundamente empenhados em dar a sua visão do mundo e da sociedade, 

mostraram que a educação para a cidadania passa, sobretudo, por dar a palavra aos mais jovens, 

aliciando-os com o prazer do debate livre e vivo. 



Escola Secundária Martins Sarmento 2021/22 

Relatório Anual de Atividades 

Página 24 de 38 

Este torneio, que visou colocar os alunos do 11.º ano de todas as escolas secundárias de Guimarães 

em situação de debate público competitivo, tomando como temas alguns dos assuntos mais prementes do 

nosso tempo, articulou-se diretamente com os conteúdos curriculares de várias disciplinas do ensino 

secundário e deu a palavra aos alunos, num contexto de educação cívica e para a cidadania ativa, 

obrigando-os a estudar, sustentar e a defender temas complexos e exigentes. 

O impacto na comunidade escolar foi visível e testemunhado no feedback dado pelos alunos e o 

impacto na comunidade local refletiu-se nos comentários publicados nas redes sociais e na capa e notícia 

de um jornal local, que se anexa a este relatório. 

 

5.7.2. Projetos Nacionais 

Ciência Viva  

Atividades realizadas no âmbito do tema: “Acidificação dos Oceanos e a sua influência na 

dissolução do carbonato de cálcio”. 

Foram concretizadas por duas turmas do 11º ano, 11CT4 e 11CT6. 

Disciplinas envolvidas: Biologia e Geologia, Matemática A, e Física e química A. 

As áreas de competência do PASEO, previstas na planificação foram trabalhadas pelos alunos. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos contribuíram para a recuperação das aprendizagens. Com 

a realização de atividades laboratoriais e de pesquisa e tratamento de informação, os alunos 

consolidaram as aprendizagens essenciais das disciplinas envolvidas assim como as áreas de competência 

do PASEO. 

De um modo geral, o envolvimento dos alunos na concretização do projeto foi muito bom. 

Divulgação do projeto: PowerPoint e Prezi. 

1.Atividades realizadas no âmbito do tema: “Mobilidade ecologicamente sustentável” 

Foram realizadas pela turma 10CT4, no âmbito de cidadania e desenvolvimento. 

Disciplina envolvida: Física e Química A. 

As áreas de competência do PASEO, previstas na planificação foram trabalhadas pelos alunos. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos contribuíram para a recuperação das aprendizagens. Com 

a realização de atividades laboratoriais e de pesquisa e tratamento de informação, os alunos consolidaram 

as aprendizagens essenciais da disciplina envolvida assim como as áreas de competência do PASEO. 

De um modo geral, o envolvimento dos alunos na concretização do projeto foi muito bom. 

Divulgação do projeto: Vídeo. 

2. Workshop “Acidificação dos Oceanos”, atividade realizada na semana das “Jornadas Culturais” 

12CT1, turma envolvida na decoração do corredor de acesso aos laboratórios, com temas 

alusivos à acidificação dos oceanos. 

Foram promovidas as áreas de competência do PASEO, 

-Raciocínio e resolução de problemas; 

Pensamento crítico e pensamento criativo, 

Informação e comunicação; 

-Saber científico, técnico e tecnológico. 

O envolvimento dos alunos na concretização da atividade foi muito bom. 

Consolidação de aprendizagens essenciais no âmbito da disciplina de Química. Com este 

workshop os alunos ficaram bastante sensibilizados para a questão ambiental que afeta o nosso planeta 

e põe em causa a sobrevivência de muitas espécies marinhas. 

3.I Encontro Picto_CiÊncia/CFFH. 

Participação no 1º encontro dos Clubes de Ciência Viva na Escola dos concelhos de Guimarães, 

Fafe e Vizela, foi o culminar de um ano letivo, com a divulgação e partilha dos projetos realizados no âmbito 

dos Clubes de Ciência Viva, na presença da Dra. Ana Luísa Santos (DGE). 

A participação neste encontro foi muito positiva, permitiu aumentar os conhecimentos sobre 

possíveis atividades a realizar, assim como estabelecer protocolos com outras entidades. 

 
 Desporto Escolar  

O Projeto do Clube do Desporto Escolar (CDE) para o quadriénio de 2021-2025 visa aprofundar as 

condições para a prática desportiva regular no meio escolar, como estratégia de promoção do sucesso 

educativo e de estilos de vida saudáveis.  
O Programa Estratégico do Desporto Escolar 2021-2025 define as orientações para a realização dos 

projetos neste quadriénio, definindo seis eixos principais para o Desporto Escolar, que interagem entre si na 

sua aplicação: 1. +Desporto /+Atividade Física; 2. Formação de alunos e professores; 3. Cidadania, inclusão 

e ética; 4. Cogestão e codecisão na escola; 5. Desporto verde e sustentável; 6. Envolvimentos das / nas 

comunidades. 

Sendo a escola um ambiente de desenvolvimento dos alunos, deve ser garantida a oferta de um 

conjunto de oportunidades educativas que contribuam para que, no final da escolaridade obrigatória, os 

alunos integrem e contribuam para uma sociedade inclusiva e resiliente. Assim sendo, do ponto de vista 

funcional, o Desporto Escolar (DE) operacionaliza-se em 3 (três) vertentes complementares: uma, referente à 

dinamização de atividades desportivas realizadas internamente no agrupamento (Nível I) e outra, referente 

à atividade desportiva desenvolvida por grupos-equipa através de competição (Nível II). A terceira refere-se 

às atividades de aprofundamento da prática desportiva (treino e competição) no grupo equipa de elevado 

potencial desportivo- Nível III. 

 OBJETIVOS DO PROJETO DO CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR (CDE) 

O Projeto do CDE para ano letivo 2021/2022 teve como principais objetivos:  contribuir para que o DE 

se constitua como uma verdadeira base da pirâmide desportiva nacional; contribuir para a prática 

desportiva competitiva através do aumento o n.º de alunos nas atividades de Nível II e Nível III do DE; 
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garantir a prática efetiva de atividades do DE; contribuir para a saúde e bem-estar dos jovens; promover a 

participação de alunos em funções distintas (além da de praticante), num processo de maior autonomia, 

participação, codecisão e cogestão; promover o DE pela comunidade escolar; promover a inclusão de 

todos os alunos em todas atividades do DE; garantir a igualdade de género no DE; promover o espírito 

desportivo e o fair-play; promover a articulação do DE com o desporto federado; promover o envolvimento 

do DE com a comunidade e promover a dinamização da marca “Desporto Escolar”.  

DADOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO DO CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR  

CRÉDITOS DA COMPONENTE NÃO LETIVA 

   Relativamente às atividades de Nível I, atividade interna, cada um dos professores, que constituem 

o CDE, visa a dinamização de atividades desportivas Nível I realizadas internamente no agrupamento de 

escolas (Corta Mato escolar, Torneios Solidário de Natal, Semana do Atletismo, Basquetebol 3x3…).  

CRÉDITOS DA COMPONENTE LETIVA 

No que respeita às atividades de Nível II, foram atribuídos 3 (três) créditos letivos a cada grupo 

equipa para lecionação dos treinos desportivos: Futsal , escalão de juvenis, género feminino (professor 

responsável, Vasco Gonçalves); Voleibol , escalão de juvenis, género feminino (professor responsável, 

Cristina Moreira);  Desporto Escolar Sobre Rodas, escalão vários, género misto (professor responsável, Ricardo 

Lopes) e Desporto Escolar Comunidade, escalão vários, género misto (professor responsável, Ricardo Lopes). 

COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DO PROJETO DO CDE 

No que concerne às obrigações da Coordenadora do CDE, entre as várias competências que 

desenvolve, destaca-se a articulação direta com o Gabinete de Coordenação do Desporto Escolar da 

DGEstE-DSRN, a articulação entre o Projeto Educativo, o Projeto do CDE e Plano Anual Atividades, a 

coordenação e operacionalização de todas as atividades de caráter externo e interno (torneios de 

captação, corta-mato escolar, torneios inter- turmas, semanas temáticas, cursos de juízes/árbitros, atividades 

de organização dos grupos equipas, substituição de responsáveis dos grupos equipas nos encontros, entre 

outros), requisição de transportes, reforço alimentar, instalações e equipamento e materiais desportivos. Por 

último, elaborar, em articulação com a Direção, o cumprimento rigoroso dos vários momentos de avaliação 

do projeto, bem como efetivar o orçamento e relatório geral e financeiro anual do CDE. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CDE 

A avaliação do projeto é realizada a nível da escola para o Gabinete de Coordenação do Desporto 

Escolar da DGEstE-DSRN e Ministério de Educação, no final do ano letivo pelo Coordenador do CDE. Desse 

relatório constam o número de semanas de competição, número de encontros realizados, número de jogos 

realizados e resultados dos quadros competitivos, assim como outros fatores relevantes para o projeto e o 

orçamento do CDE. 

CALENDÁRIO ATIVIDADES/ENCONTROS 

Relativamente ao calendário atividades/encontros, este foi elaborado pelos responsáveis do 

Gabinete de Coordenação do Desporto Escolar da DGEstE-DSRN e à posterior organizado e coordenado a 

nível de escola.  

Quanto às atividades promovidas tendo em consideração o Plano Anual de Atividades (PAA) para 

2018/2019, atividades EDF e do projeto do CDE, foram cumpridas, sofrendo alterações pontuais. A tabela 3 

resume o número das atividades de Nível I (atividade interna). 

RESULTADOS DOS GRUPOS EQUIPA DO PROJETO DO CDE 

Os resultados dos grupos equipa foram bastante positivos, superando algumas expetativas iniciais. O 

grupo equipa de Voleibol na 1.ª Fase do Campeonato CLDE ficou classificado em 4º lugar e o grupo equipa 

de Futsal, na 1.ª Fase do Campeonato inter CLDE, ficou classificado em 3º lugar. 

APOIO FINANCEIRO DO PROJETO DO CD 

Por último, o apoio financeiro é efetuado através do orçamento privativo do Desporto Escolar 

(verbas da distribuição de lucros da Santa Casa da Misericórdia). O financiamento é efetuado de acordo 

com Projeto do Clube do Desporto Escolar e quadros competitivos. Este financiamento é apenas um apoio, 

não podendo cobrir todas as despesas. Foram efetuadas duas dotações durante o ano letivo.  

Este ano letivo recebemos apenas duas tranches financeiras, até á data, como se verifica na tabela 

5. Beneficiámos de uma receita com um total de 749.00€. 

Face às despesas que tivemos este ano letivo, não há dados suficientes para determinar o valor 

exato, porque muitas destas despesas foram em outras rubricas da escola. O valor que conta do quadro 

656,37, corresponde à rubrica do Desporto Escolar.  

BALANÇO GERAL DO PROJETO DO PROJETO CDE  

Após o término do quadro competitivo e treinos do DE,todos os professores dos grupos equipas 

apresentaram atempadamente o relatório do seu grupo equipa, link cedido pela CLDE Braga. 

Neste relatório foram solicitadas várias informações, nomeadamente sobre constrangimentos 

sentidos, aspetos positivos e sugestões para o próximo ano letivo. 

 

Pela síntese das várias atividades realizadas referentes aos indicadores de treino e competição das 

várias modalidades, e analisando o trabalho desenvolvido pelos professores responsáveis pelas várias 

modalidades que integram o CDE, podemos concluir que os objetivos propostos no Projeto de Desporto 

Escolar foram atingidos e concretizados 

       No entanto, foram sentidos alguns constrangimentos, nomeadamente as dificuldades em 

conciliar os horários de treino com os horários dos alunos, principalmente nos grupos equipa. Os encontros 

/jogos serem realizados ao final de semana (sábado), aspeto que é muito difícil de gerir com os professores 

e muitas das vezes com os próprios alunos inscritos no grupo equipa. 

      Os aspetos mais positivos foram o trabalho desenvolvido com os alunos, o seu empenho e 

dedicação e as atividades desenvolvidas pelo DE Comunidades e DE sobre Rodas. 
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        As sugestões para o próximo ano letivo 2021/2022 no âmbito do projeto do CDE são: reorganizar 

os horários e calendários de modo a compatibilizar o período curricular com treinos, competições e 

transportes escolares; aumentar o número de treinos por semana, a sua duração, assim como os momentos 

de competição e a sua distribuição ao longo do ano letivo; libertar a 4ª feira à tarde (sem aulas) para treinos 

e competições; reativar o grupo equipa de Padel e/ou o grupo de Tiro com Arco; os alunos inscritos nos 

grupos equipa do CDE deveriam ser premiados com uma viagem ou uma atividade exclusivamente para 

quem participa no Desporto Escolar; manutenção dos créditos letivos e, pelo menos, dois blocos sem 

atividades letivas, para permitir que todos os alunos possam participar nas atividades do Clube de Desporto 

Escolar. 

Propõe-se que, para o ano letivo de 2021/2022, a continuidade deste projeto e, se possível, aumentar 

o número de créditos atribuídos aos grupos equipas do CDE.  

 

Plano Nacional de Cinema  

Em ano, ainda de pandemia, estivemos restringidos nas atividades por condicionalismos na 

presencialidade das ações. Por exemplo, tivemos de adiar por duas vezes (alterações no calendário 

escolar) a entrega das curtas-metragens do IV concurso curtas4you. Enumeram-se algumas atividades 

realizadas: 

1) Visualização de curtas-metragens recomendadas na lista de filmes, em streaming, através da 

Plataforma do PNC. Foram visualizadas 2 longas-metragens e 6 curtas-metragens que envolveram, no total, 

350 alunos. (Quando os alunos de uma turma assistem a mais do que um filme, contabiliza-se apenas a sua 

participação uma vez). 

Os professores envolvidos na visualização dos filmes comentaram-nos, em sala de aula, de acordo 

com conteúdos programáticos das disciplinas, da componente curricular Cidadania e Desenvolvimento 

(C&D) da iniciativa conjunta “Minutos CinePsi” e dos objetivos do PNC, integrados no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). Os filmes foram centrais para a construção (e desconstrução) 

de conhecimento. 

Com a equipa do PNC da ESMS, os filmes não são pretexto, não são ferramentas para se 

complementar algo que venha das disciplinas e afins, os filmes são a fonte de onde brota inspiração para a 

criação (escrever guiões, desenhar story-boards, filmar, editar) e para uma reflexão crítica fundamentada 

sobre assuntos transversais a todas as áreas do saber e da ação. Os filmes são estruturantes. A imagem e a 

imagem em movimento são outro modo de ler o mundo. 

2) “Minutos CinePsi”: Iniciativa originada pela equipa do PNC da ESMS, de trabalho colaborativo com 

duas psicólogas da escola, afetas ao SPO e ao PDPSC e com a Equipa do PNC, para visualização de curtas-

metragens (streaming do PNC) com temáticas inerentes ao PES, à C&D e com ligação ao Plano 21|23 

Escola +. As intervenções foram registadas no Plano Anual de Atividades e foram avaliadas como de grande 

interesse (também pelos alunos, através de formulário online), devido ao conforto sócio-emocional 

provocado e pelas análises conceto-existenciais.   Realizaram-se cerca de uma dezena de intervenções, 

reinventadas pelas psicólogas e com suporte nos dossiês pedagógicos do PNC sobre a premiada curta 

História Trágica com Final Feliz, da realizadora Regina Pessoa. 

3) Encontro Nacional de Coordenadores do PNC (streaming em direto, 9 set.): como convidado para 

dar testemunho das atividades realizadas pelo PNC da ESMS, a novos Coordenadores dos 18 distritos 

nacionais, dos 2 arquipélagos e dos PALOP. A evidência (do trabalho de equipa) está online no sítio da 

escola (do PNC) e obteve amplitude nacional e internacional, tendo sido o trabalho reconhecido (NOESIS e 

Boletim PNC) pela Coordenadora Nacional; 

4) Intervenção no Centro Cultural Vila Flor (12 de out.), a convite do PNC nacional, como escola 

parceira, com o CineClube de Guimarães, para uma das 3 sessões de filmes comentados e apresentação 

de dossiês pedagógicos. Alunos nossos (ensino profissional) intervieram fazendo a cobertura audiovisual e 

jornalística do evento, aberto à comunidade, tendo surgido notícias nos meios de comunicação locais e 

nacionais. Nos boletins do MEC saiu artigo redigido pelo coordenador. Sem o trabalho estreito colaborativo 

da equipa, o evento não era viável. Houve representação governamental. A propósito desta nossa 

intervenção, recebi um telefonema da ANQEP para intervirmos em evento nacional onde se mostrará o que 

temos feito no âmbito do Plano 21|23 Escola +. No caso, 4 alunos do 2.º PM, recuperam/consolidaram 

aprendizagens (e assiduidade) com a ação programada. O evento que iria acontecer em maio foi adiado 

devido às eleições antecipadas e mudança de Governo. Vai sair no próximo Pregão (set.) uma entrevista 

efetuada aos quatro alunos que trabalharam no evento; 

5) Lançamento do IV Concurso curtas4you, com atribuição de 3 prémios e 2 menções honrosas (a 5 

grupos com 5 alunos cada), concurso articulado com a EECE (Estratégia de Educação para a Cidadania na 

Escola e C&D, PES e PASEO; 

5.1) Cerimónia de entrega de prémios e diplomas (2 de jun.), com cobertura audiovisual e 

jornalística, por alunos da escola. Foram convidados jornalistas, Associação de Estudantes (júri) e Associação 

de Pais da ESMS. Ação realizada dentro do planificado com os Clubes Ciência Viva; 

5.2. Visita de estudo científico-artística a Lisboa, (3 e 4 de junho: Oceanário de Lisboa, Museu 

Nacional de História Natural e Ciência/Jardim Botânico e Cinemateca Nacional), visita integrada na 

atribuição do 1.º prémio, conforme as atividades programadas com os Clubes Ciência Viva e o POCH 2019-

2021 e o Plano 21|23 Escola +; 

6) Coordenador convidado (pelo distrito de Braga) para participar num estudo nacional para 

programa doutoral “Cinema Paradigma” (Universidade de Aveiro) sobre coordenação do PNC, com 

conhecimento da DGE e da direção do PNC. A entrevista de 1h realizou-se a 23 de junho de 2022. 

No próximo ano letivo, a equipa do PNC da ESMS retomará a sua intervenção, insistindo no potencial 

transformador, inclusivo e potenciador do sucesso escolar e educativo que as atividades do PNC da escola 

têm conseguido proporcionar. 
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Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE)  

No âmbito do Projeto UAARE-Martins Sarmento e na qualidade de Professor Acompanhante dos 

alunos/atletas pertencentes ao projeto UAARE Martins Sarmento, elabora-se este relatório de atividade 

referente ao ano letivo 2021/22. 

Ao longo do ano letivo, foram acompanhados pelo projeto UAARE 48 alunos/atletas ao abrigo da 

Portaria n.º 275/2019 de 27 de agosto. 

Materiais: 

-  Gestão de 2 Salas de Estudo “Aprender+” (ES Martins Sarmento e Academia do VSC); 

- Gabinete UAARE de apoio aos Alunos/Atletas. 

Humanos: 

Articulação com: 

- Coordenador Nacional do Projeto UAARE; - Diretora da Escola; - Autarquia; -Equipa SEAM; - DT/PCT; 

ID/EE. 

- 48 Alunos/Atletas; - 24 Diretores de Turma; - 11 Docentes de apoio nas Salas “Aprender+”, 2 

Psicólogos); - 32 Encarregados de Educação; - 14 Clubes; - 21 Interlocutores Desportivos; - 15 Federações 

Desportivas. 

Relativamente ao desempenho académico, podemos concluir que este foi um muito positivo. A 

percentagem de classificações positivas no conjunto de todos as classificações atribuídas, foi de 95,29%, 

superior ao verificado no 2º período que foi de 89,34%. No 10.º ano, a taxa de sucesso foi de 84,70%, no 11.º 

ano, foi de 100% e no 12.º ano, foi de 98,90%. A taxa de sucesso pleno foi de 94,50%. De referir que 3 alunos 

do 10.º ano e um outro do 12.º ano não obtiveram aproveitamento pleno porque não aproveitaram todas 

as condições de conciliação dual criadas para o efeito e não corresponderam com interesse e motivação 

para as tarefas da escola, apesar de terem sido alvo de um acompanhamento muito atento e até mesmo 

muito resiliente por parte de todos os intervenientes UAARE (DE/PA /DT/PCT /SEAM/ EE/ID/ Psicólogo 

Desportivo). 

Os apoios da SEAM e os planos de recuperação individual aplicados, surtiram efeito positivo no 

aproveitamento final dos alunos que os frequentaram, pois conseguiram superar as dificuldades 

diagnosticadas nas referidas disciplinas. Verificou-se também um crescimento da taxa da qualidade do 

sucesso e de uma maneira geral, os alunos subiram as suas classificações por disciplinas e 

consequentemente as suas médias finais de ano. A mediana da média das classificações foi de 15,0 valores. 

Destaca-se que 9 alunos (1 aluno de 10º Ano, 1 aluno do 11.º ano e 7 alunos do 12.º ano) 

conseguiram atingir o Prémio de Mérito Académico (alunos com média final igual ou superior a 18 valores). 

No seguimento dos excelentes resultados desportivos alcançados pelos AA, foi proposto aos 

respetivos Conselhos de Turma, pelo PA em conjunto com a PSI Uaare, que se reconhecesse o mérito a AA 

UAARE que conseguiram de uma forma exemplar a conciliação de carreira dual e ainda obtiveram, ao 

longo do ano 2021/22, resultados de grande relevo desportivo, quer em competições Nacionais, quer em 

competições Internacionais.  

Assim, foram propostos para prémio de Mérito Atitude, 12 AA UAARE. 

O enquadramento do prémio a atribuir foi através do Regimento Interno, no seu Artigo 101º, ponto 1, 

Mérito de Atitude. 

Os prémios de Mérito serão atribuídos de acordo com os seguintes critérios: 

1. Mérito de Atitude é atribuído a alunos que cumulativamente (atendendo ao seu percurso durante 

o ano escolar): 

a. Revelem um desempenho exemplar na superação de dificuldades de origem diversa e um 

esforço permanente para a melhoria dos resultados escolares. 

b. tenham todas as faltas justificadas. 

c. Tenham um bom comportamento sem registo de natureza disciplinar. 

No sentido de permitir a frequência da SEAM de AA com necessidades de implementação de Planos 

de recuperação, foram readaptados alguns horários da sala e de docentes SEAM.  

Atendendo aos resultados escolares que se foram verificando ao longo do ano letivo, foram 

identificados os alunos com necessidade de aplicação de planos de recuperação ou com necessidade de 

um acompanhamento mais atento. Depois da articulação entre PA/PSI/DT/PCT, todos os alunos com níveis 

negativos ou que obtiveram resultados não muito consistentes foram contactados pelos PA/PSI e 

aconselhados a frequentar apoios SEAM, a saber: 

Relativamente a estes AA, o PA solicitou sempre a intervenção da Psicóloga UAARE e sugeriu o seu 

acompanhamento. 

Os cronogramas e/ou datas dos apoios foram registados em documentos dos docentes SEAM e/ CT, 

bem como identificados os conteúdos e o seu nível de execução.  

Para as ausências programadas, fizeram-se os ajustes considerados adequados a cada situação. De 

referir que, mesmo com os ajustes propostos, por vezes os alunos não conseguem adequar as propostas 

apresentadas ao seu extenso horário diário.  

Todos os alunos que estiveram ausentes de aulas para representação das respetivas seleções 

nacionais e/ou representação de clubes, foram sinalizados e acompanhados por antecipação (SOS Uaare) 

em articulação com ID/PA/PSI/ DT/PCT/AA e, sempre que necessário, foram realizadas 

compensações/recuperações de conteúdos, foram adiados momentos de avaliações sumativas e, em 

alguns casos, adaptações de processos de avaliação. 

O Total de horas de Apoios em SEAM/PCT no segundo semestre escolar foi de 329 horas (24 AA), 

divididas em 267 horas de apoios individuais e 62 horas em planos de recuperação de aprendizagens 

(média duração). Destaca-se ainda que foram usadas 108 horas de apoio em PPI-C.  
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No geral, considera-se que a articulação estabelecida e o contributo dos docentes em apoio da 

SEAM UAARE se revelaram muito importantes para o reforço das aprendizagens e a promoção do sucesso 

educativo verificado no final do ano letivo. 

Destaca-se que a equipa SEAM esteve disponível sempre que foi necessário ajustar os horários de 

apoio às necessidades dos AA.  Refere-se também a disponibilidade para, finalizadas as aulas do 11.º e 12.º 

anos de escolaridade, acompanhar os alunos/atletas na preparação de exames nacionais. O PA, sempre 

que se justificou, articulou e envolveu os DT/EE/ID na necessidade de acompanhamento escolar dos 

alunos/atletas. 

  
Relatório descritivo de atividades da Psicóloga Uaare  

A atuação da psicóloga UAARE, ao longo deste ano letivo (desde novembro de 2021 a junho de 

2022), foi de encontro aos objetivos definidos nas linhas orientadoras do Modelo de Intervenção da Equipa 

de Apoio Psicopedagógico. Foram realizadas intervenções em grupo, acompanhamentos individuais e 

intervenções em crise com os alunos/atletas (AA). O objetivo de manter contacto regular e sistemático com 

os alunos foi cumprido, havendo sempre a preocupação de um acompanhamento individualizado, de 

forma a estabelecer uma relação de proximidade e confiança com todos os AA. Foi ainda prioridade a 

orientação escolar e vocacional dos AA do último ano do secundário. No final do primeiro período foi 

desenvolvida uma atividade que juntou os AA UAARE, com o objetivo de promoção de um clima de união, 

de entreajuda, de promoção de competências importantes na conciliação da carreira dual, bem como de 

promoção do sucesso, quer académico quer desportivo. A atividade, intitulada “À conquista dos teus 

sonhos”, contou com a presença de todos os AA, do Coordenador Nacional da UAARE (CNU), da direção 

da Escola Secundária Martins Sarmento (ESMS), do professor acompanhante da ESMS, da psicóloga UAARE 

da ESMS e ainda do psicólogo desportivo do Vitória Sport Clube (VSC), clube com maior número de AA 

deslocalizados. Existiu sempre articulação com os interlocutores desportivos, nomeadamente com o VSC, e 

com treinadores e psicóloga do Xico Andebol. 

Foram efetuadas visitas às instalações da academia do clube onde foram realizadas sessões de 

trabalho, em colaboração com o psicólogo do clube, com todos os AA que integram a academia do VSC. 

As sessões de trabalho com os AA tiveram como tema as “Metodologias de Estudo”, onde foram 

trabalhadas estratégias para gestão do tempo, conciliação da carreira dual, organização da informação e 

adoção de metodologias de estudo mais eficazes. Estas sessões promoveram a capacitação dos AA nos 

domínios das estratégias e metodologias de estudo e gestão do tempo, mas também potenciaram a 

reflexão em grupo acerca das competências necessárias para obter um maior rendimento escolar, fazendo 

um paralelismo com o desporto. Nestas sessões foram cumpridos os objetivos inicialmente propostos de 

munir os AA de novas ferramentas e métodos de estudo que lhes permitam rentabilizar e potenciar o tempo 

que têm disponível para o estudo, bem como promover a reflexão sobre as competências indispensáveis na 

conciliação da sua carreira dual, que lhes permitam obter um melhor rendimento, tanto académico, como 

desportivo.  

Os acompanhamentos psicopedagógicos individuais continuaram a dar prioridade aos alunos com 

dificuldades de conciliação da carreira dual, à gestão das “manchas vermelhas” ao acompanhamento dos 

AA deslocalizados, intervenções em crise e sessões de acompanhamento pré-provas e pós-provas. A 

articulação com o professor acompanhante (PA) foi diária e constante, havendo a preocupação de 

manter canais de comunicação abertos, partilha de informação e cooperação, sustentando sempre, ao 

longo do trimestre, um trabalho colaborativo entre PA e psicóloga.  

A psicóloga UAARE participou em reuniões de conselho de turma dos AA que estão com    

acompanhamento psicopedagógico por dificuldades de conciliação da carreira dual. A intervenção da 

Psicóloga UAARE no conselho de turma veio no sentido de sensibilizar os professores para a importância de 

motivar e apoiar os AA, ajudando-os a ultrapassar potenciais situações de crise associadas a períodos de 

maior exaustão física e psicológica, bem como divulgar as especificidades associadas à condição dos AA, 

articulando com diretores de turma e docentes das disciplinas.  

Ao longo do segundo e terceiro períodos, foram realizadas sessões de Orientação Vocacional em 6 

turmas do 12º ano que integram alunos UAARE. Nestas sessões foram esclarecidas todas as dúvidas dos 

alunos relativamente ao desenvolvimento vocacional e de carreira. Posteriormente, com os alunos/atletas 

que revelaram necessidade de aprofundamento dos interesses vocacionais, dúvidas acerca do acesso ao 

ensino superior, necessidade de apoio no seu desenvolvimento vocacional e/ou projeto de vida, foram 

desenvolvidas sessões individuais de orientação escolar e vocacional. O desenvolvimento vocacional e de 

carreira foi assim realizado com todos os AA que frequentam o último ano do ensino secundário. 

Foram assim inseridas três atividades UAARE no Plano Anual de Atividades da Escola Secundária 

Martins Sarmento: a palestra “À conquista dos teus sonhos”, as sessões “Metodologias de estudo” nas 

instalações no VSC e a palestra “O papel dos pais e treinadores na formação dos alunos/atletas” 

(Reagendada). 

Em suma, houve uma tentativa válida de cumprimento do que são os objetivos propostos, desde a 

articulação com todos os intervenientes à participação em reuniões UAARE, ao estabelecimento de um 

contacto com todos os AA, com encarregados de educação, diretores de turma e demais professores, à 

sinalização e acompanhamento dos AA com necessidade de intervenção psicopedagógica e à promoção 

de atividades e dinâmicas que envolvam todos os que fazem parte da família UAARE.  

Plano de melhoria para o próximo ano letivo 

Acompanhamento atento por parte do PA em articulação com SEAM/DT/PCT/AA/ID/EE dos alunos 

que obtiveram classificações negativas ou classificações não muito consistentes. Reforçar a articulação 

entre os professores SEAM e os professores curriculares dos alunos, promovendo a eficácia da intervenção 

da SEAM no aproveitamento dos alunos UAARE.   
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Educação para a Saúde e Sexualidade  

A Educação para a Saúde e Sexualidade (ES), cujo regime de aplicação em meio escolar é 

estabelecido pela Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto, regulamentada pela Portaria n.º196-A/2010 de 9 de abril, 

continua a ser implementado na Escola Secundária Martins Sarmento (ESMS) nos 10º, 11º e 12º anos de 

escolaridade, atribuindo especial relevo à reflexão sobre atitudes e comportamentos dos jovens na 

atualidade. 

No que se refere à forma de trabalho, proposta de acordo com os vários projetos em que os alunos 

se encontram envolvidos anualmente na escola, nomeadamente no âmbito da Estratégia de Educação 

para a Cidadania na Escola (EECE), entre as 58 turmas em funcionamento na escola, 53,4% (31 turmas) 

decidiram abordar a educação para a saúde e a sexualidade em articulação com a educação para a 

cidadania (4 num total de 19 de 10ºano/ 1º profissional, 13 num total de 18 de 11ºano/ 2º profissional, 14 num 

total de 21 de 12ºano/ 3º profissional). Nos 10º e 11º anos os temas foram definidos de acordo com o 

respetivo tema aglutinador, enquanto no 12º ano os temas de trabalho foram definidos pelos alunos.  

No dia 25 de outubro foi articulada a forma de operacionalização com a coordenadora dos 

Diretores de Turma (DT) formalizada em email enviado no mesmo dia. No dia 27 de outubro foi enviado 

email aos DT com os esclarecimentos sobre o Plano de Atividades da Turma em que o tema a abordar não 

se articula com o Projeto de Cidadania e Desenvolvimento, uma vez que nas turmas em que a articulação 

se verifica, o facto é devidamente assinalado no respetivo planificador. No mesmo email foi indicado 

também que se enviava o modelo de Plano de Atividades da Turma - PES a preencher e entregar junto com 

os documentos dos Conselhos de Turma do 1º período e, nos casos em que a referida articulação é possível, 

devia ser entregue o planificador da EECE assinalando a articulação no local próprio. 

Tendo-se verificado que apenas 8 responsáveis das 31 turmas que não articulam a Educação para a 

Saúde e a Sexualidade com a Educação para a Cidadania procederam à entrega atempada do respetivo 

Plano de Atividades da Turma, em articulação com as Coordenadoras da Diretores de Turma e com a 

Diretora, foi enviado um email no dia 21 de fevereiro a referir o facto e a indicar que o documento teria que 

ser entregue juntamente com os documentos dos Conselhos de Turma Intercalares.   

No presente ano letivo os colaboradores do Gabinete de Apoio e Informação ao Aluno (GAIA) 

associaram as suas intervenções no âmbito da Educação para a Saúde e a Sexualidade à lista de 

Seminários promovidos no âmbito da EECE, no sentido de uma maior colaboração entre as estruturas e uma 

maior articulação do trabalho desenvolvido pelos vários projetos da Escola com alunos e professores.   

Assim, foram desenvolvidas várias atividades/ intervenções pelos docentes António Moura e 

Frederica Sampaio, e pelas psicólogas Carla Rodrigues e Rita Ferreira, em colaboração com alunos e 

professores responsáveis pelo PES ao longo de todo o ano letivo. 

O docente António Moura colaborou com as turmas 11ºCT6, 11ºSE1 e 11ºCT2 (71 alunos) no âmbito 

do tema Igualdade de Género, em que abordou a vertente da sexualidade no que se refere às 

desigualdades, com origem no sexo, criminoso/vítima, e com a turma 12ºCT5 (28 alunos) no que se refere a 

tipos e situações de exploração sexual e como conseguir apoio. As ações desenvolvidas no âmbito do PES 

englobaram 99 alunos, distribuídos por 4 turmas. 

No terceiro período a docente Frederica Sampaio colaborou com as turmas 3ºPC (26 alunos) no 

âmbito da importância das atitudes e assertividade na vivência da sexualidade e com o 12ºCT2 (26 alunos) 

no âmbito das infeções sexualmente transmissíveis e da importância das atitudes e assertividade na vivência 

da sexualidade. Até ao final do segundo período colaborou com as turmas 11ºCT4, 1ºPM, 3ºPGSI, 10ºSE3, 

1ºPC, 10ºCT7, 11ºCT6 e 12LH3 (210 alunos) no âmbito da sensibilização para a importância das atitudes e 

assertividade na vivência da sexualidade. As ações desenvolvidas no âmbito do PES englobaram 262 

alunos, distribuídos por 10 turmas. 

A psicóloga Carla Rodrigues, através do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), e em articulação 

com o Projeto Tabu, desenvolveu no primeiro semestre 11 sessões de 90 minutos no âmbito da violência no 

namoro e desigualdade de género com as turmas 11ºAV1, 10ºAV2, 11ºLH2, 11º LH1, 11º CT5, 10º CT1, 11º SE1, 

11º CT6, 10º AV1, 2º PS e 11º CT1 (250 alunos) e no segundo semestre mais 7 sessões sobre o mesmo tema 

com as turmas 10º CT5, 10º LH2, 11º CT3, 11º CT4, 11º CT7, 1º PC e 1º PM (150 alunos). Foram ainda 

desenvolvidas duas performances sobre bullying nas turmas 11.º LH1 e 2.º PS (45 alunos), assim como um 

projeto em articulação com o Plano Nacional de Cinema: Visualização e análise da curta-metragem 

"História Trágica com Final Feliz", com enfoque nos conceitos de insegurança, indiferença e violência entre 

pares, na turma 2.º PM (24 alunos). Ao longo do segundo semestre foram ainda desenvolvidas as seguintes 

ações no âmbito da Educação para a Saúde e Sexualidade: uma palestra sobre higiene do sono com o 11.º 

CT3 e 11.º CT4 (46 alunos); uma palestra sobre comportamentos autolesivos na adolescência com o 1.ºPS e 

2.º PS (35 alunos) e uma palestra sobre ansiedade com as turmas 10.º CT3, 10.º LH2 e 1.º PS (66 alunos). As 

ações desenvolvidas no âmbito do PES englobaram 616 alunos, distribuídos por 28 turmas. 

A psicóloga Rita Ferreira trabalhou sobre os seguintes temas com os alunos: Violência no Namoro 

com as turmas 11ºAV1 , 11ºCT3,  11ºCT4, 11ºCT5 e 1ºPM (110 alunos); Relações Tóxicas com as turmas 10ºLH3*, 

1ºPS, 11ºLH4, 12ºLH2 e 12ºLH4 (102 alunos); Saúde Mental com as turmas 10ºCT3**, 10ºCT4, 10ºCT6, 11ºCT5, 

11ºCT6; 12ºCT2, 12ºCT4, 12ºCT5, 12ºCT7 e 12ºLH2 (242 alunos); Interculturalidade com as turmas 11ºLH1, 

12ºCT1, 12ºCT4 e 12ºSE3 (101 alunos); Direitos Humanos com as turmas 11ºCT3 e 11ºCT4 (43 alunos); 

(Des)Igualdade de Género com as turmas 11ºCT3, 11ºCT6, 11ºLH3 e 1ºPS (87 alunos); Direitos dos Homens e 

das Mulheres com as turmas 11ºCT2, 11ºLH1, 11ºLH2 e 11ºLH4 (90 alunos); A minha identidade sexual com as 

turmas 10ºCT4, 10ºCT5, 10ºLH2, 1ºPC e 11ºCT1 (113 alunos); Minutos CinePsi: o "Eu" em construção! Com as 

turmas 10ºCT1, 10ºCT2, 10ºCT6, 10ºCT7 e 2ºPGSI (118 alunos); Sexualidade: do animal irracional ao racional 

com a turma 10ºCT5 (23 alunos). As sessões tiveram a duração de 90 minutos, no entanto, nas turmas 

assinaladas com * as intervenções decorreram ao longo de dois blocos e com ** as intervenções 

decorreram ao longo de 3 blocos. As ações desenvolvidas no âmbito do PES englobaram 612 alunos, 

distribuídos por 31 turmas. 
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As intervenções abrangeram no total cerca de 1589 alunos, sendo importante ressalvar que algumas 

turmas beneficiaram de mais do que uma ou várias intervenções realizadas por diferentes elementos da 

equipa do GAIA.   

Ao longo do dia dos Laboratórios Abertos, a docente Frederica Sampaio, dinamizou ainda uma 

atividade que permitiu sensibilizar os alunos da escola e alunos visitantes para a importância da correta 

higienização das mãos, que decorreu no Laboratório de Biologia, e com recurso a uma caixa com luz negra 

que permite identificar as zonas bem higienizadas e as zonas incorretamente higienizadas das mãos após 

uma lavagem. 

A Enfermeira de Saúde Escolar reuniu com a Coordenadora da Educação para a Saúde e 

Educação Sexual em outubro apresentando a sua disponibilidade para a colaboração com a escola no 

desenvolvimento de atividades no âmbito do PES da escola, no entanto, no dia 6 de dezembro deu 

conhecimento do facto de que “devido à necessidade de cumprir metas, relacionadas com a cobertura 

vacinal para a Covid, estabelecidas superiormente, o ACES do Alto Ave "(...) tem de proceder à adequação 

de recursos humanos em número e competência adequados às várias atividades do CVC (...). A atividade 

assistencial de enfermagem deverá ser reorganizada e vai proceder-se à “(...) suspensão do trabalho 

programado no projeto de Saúde Escolar (...)”. Entretanto, a mesma enfermeira indicou, em email recebido 

no dia 18 de fevereiro, que poderia agendar a colaboração solicitada a partir do mês de abril. No dia 28 de 

abril, a mesma enfermeira de saúde escolar informou que continuaria ausente no desempenho das suas 

funções, na Equipa de Saúde Escolar da UCC Novo Amanhecer, pelo que a equipa teve de se reorganizar e 

priorizar as atividades previstas e assumidas, de acordo com o número de profissionais de enfermagem 

atualmente disponíveis, e que a colaboração com os Gabinetes de Apoio e Informação ao Aluno teria de 

ser interrompida, para que pudessem assegurar as atividades elencadas como prioritárias (entre as quais, as 

Necessidades de Saúde Especiais e a Saúde de Crianças e Jovens). Referiu ainda que no caso das 

atividades assumidas e já programadas, que, entretanto, não foram dinamizadas, a escola seria 

contactada por profissionais daquela UCC para que se procedesse ao devido reagendamento, o que não 

aconteceu. 

No âmbito do prémio de reconhecimento da ESMS com o Selo de Escola Saudável - nível avançado 

foram adquiridos e disponibilizados na biblioteca da escola para consulta pela comunidade escolar os 

seguintes livros, cujo teor se encontra relacionado com vários temas de Educação para a Saúde e 

Educação para a Cidadania e Desenvolvimento: Bill Bryson. O corpo: um guia para ocupantes. Bertrand 

Editores; Carl Safina. Para lá das Palavras. O que pensam e sentem os animais. Relógio D'Água; David 

Attenborough. Uma vida no nosso planeta. O meu testemunho e a minha visão para o futuro. Temas e 

Debates. Círculo de Leitores; David Wallace Wells. A Terra Inabitável. Lua de Papel; Ed Young. Nós, os 

micróbios e uma visão alargada da vida. Temas e Debates; João Camargo. Manual de combate às 

alterações climáticas; Joe Miller Ozlem Tureci Ugur Sahin. A Vacina. Editora Atual; Judith A. Curry. Alterações 

climáticas. Guerra & Paz; Matt Richtel. A Ciência do Sistema Imunitário. Temas e Debates. Círculo de Leitores. 

No que se refere às parcerias estabelecidas no âmbito da Educação para a Saúde e Sexualidade ao 

longo do ano letivo constaram inicialmente do ACES Alto Ave, no entanto, ao longo do ano o 

desenvolvimento das atividades contou também com a colaboração do Projeto TABU, do Hospital de 

Guimarães, da Polícia Judiciária, do Centro Clínico Dr.ª L Leal, Saúde Mental e Bem- estar, da Carrinha da 

Igualdade da FNAJ (Federação Nacional de Associações Juvenis Locais), da Associação Portuguesa de 

Apoio à Vítima (APAV), do Programa Mulheres de Coragem no Palácio de Belém, da Associação de Apoio 

à criança e da Associação de Estudantes da ESMS e do Plano Nacional de Cinema ESMS, como foi referido 

pelos colaboradores do GAIA e pelos professores responsáveis pelos PES das várias turmas. 

As atividades foram desenvolvidas essencialmente na escola e dentro da sala de aula, mas também 

fora da sala de aula. A maioria das planificações foi cumprida, tendo as exceções sido devidas a 

constrangimentos de diversas ordens a referir em secção própria a seguir.   

Os alunos/ comunidade escolar foram os principais beneficiários das atividades desenvolvidas, pelo 

envolvimento, pelas intervenções e de acordo com a avaliação realizada pelos alunos e pelos professores 

responsáveis. O desenvolvimento do projeto contou com o envolvimento da comunidade educativa e a 

colaboração de entidades externas, estando a promover-se a interdisciplinaridade, assim como a estreita 

articulação com o Projeto de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento e a EECE. 

A avaliação do trabalho realizado foi feita por 91,1% dos professores responsáveis e por 58,1% dos 

alunos das turmas dos Cursos Científico-Humanísticos. 

Os professores responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos consideram fatores de 

constrangimento o tempo de aula das diferentes disciplinas disponibilizados para a execução do projeto 

que interfere na planificação das mesmas, a reduzida motivação de alguns alunos, o facto de o 

conteúdo/aprendizagem não ter valor quantitativo o que torna o desenvolvimento do projeto menos 

aliciante para alguns alunos e a falha de rede wi-fi nas salas de aula de determinadas zonas da escola o 

que condicionou o trabalho realizado.  

Os colaboradores do GAIA consideram fatores de constrangimento: o facto de alguns docentes não 

disponibilizarem mais blocos para o desenvolvimento de ações que decorreriam em 90 + 90 minutos, o que 

limita a execução de dinâmicas de grupo; as performances de violência no namoro não terem abrangido 

os alunos de 12ºano; o facto de a Enfermeira de Saúde Escolar não ter podido dar o apoio previsto, ou 

algum profissional em sua substituição, uma vez que nas turmas que o solicitaram, alunos e professores 

consideravam importante a obtenção de esclarecimentos por profissionais da área de entidades exteriores 

à escola, e, por fim, considera-se constrangimento o facto de este relatório não contar ainda com a 

avaliação realizada por alunos e professores responsáveis das turmas dos Cursos Profissionais, uma vez que a 

finalização do trabalho dos mesmos decorre apenas em julho, tendo os alunos de determinadas turmas 

destes cursos trabalhado ativamente ao longo do ano nos respetivos PES.   
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Os professores responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos consideram fatores de sucesso o 

apoio e disponibilidade dos professores dos respetivos Conselhos de Turma em geral, assim como a 

disponibilidade dos elementos do GAIA para a realização e sucesso das atividades, o envolvimento dos 

alunos, a possibilidade de sensibilização dos alunos para os comportamentos que podem comprometer a 

saúde, a adesão destes em geral às atividades, a possibilidade de articulação com os conteúdos 

curriculares em várias turmas, o tema e as estratégias dos projetos potenciaram a reflexão e o 

desenvolvimento do caráter e da personalidade dos alunos, os alunos ficaram alerta para as várias 

situações que aconteceram e acontecem nos dias de hoje, tendo refletido para tentarem proteger-se e 

fazer com que diminuam as situações de abuso. 

Os Alunos consideraram fatores de sucesso em especial a dinâmica da turma ao longo do 

desenvolvimento do projeto e da interajuda que se estabeleceu entre eles, o trabalho e aprofundamento 

dos temas com os colegas e, a dinâmica das atividades realizadas em sala de aula e fora da sala de aula 

com os diferentes colaboradores/ parcerias. 

Por fim, consideram-se fatores de sucesso a disponibilidade dos elementos do GAIA, a 

disponibilidades de espaços físicos e de meios tecnológicos em geral, a articulação com o trabalho 

desenvolvido no âmbito da EECE, a articulação com o PNC (para, numa abordagem inovadora, se debater 

o desenvolvimento sexual e íntimo presente na curta-metragem premiada) e o envolvimento demonstrado 

por alunos e professores da ESMS em geral no desenvolvimento dos respetivos Projetos de Educação para a 

Sexualidade. 

A avaliação global do desenvolvimento do PES na ESMS é bastante satisfatória. A equipa do GAIA 

está a colaborar ativamente com alunos, professores responsáveis e DT para o desenvolvimento dos 

respetivos projetos e em estreita articulação com a EECE, mas também com o PNC. 

Para os elementos da equipa é muito importante verificar-se a importância da respetiva atuação 

junto dos alunos e colaboração com toda a comunidade educativa no alcance do objetivo comum que é 

o bem-estar dos alunos que pressuponha a liberdade, a responsabilidade, a valorização do trabalho, a 

consciência de si próprio e a inserção familiar e comunitária para que possam tornar-se jovens plenamente 

integrados na sociedade.  

Como refere Sally Koch, As grandes oportunidades de ajudar os outros raramente acontecem, mas 

as pequenas surgem todos os dias. 

 

5.7.3. Projetos Internacionais 

Erasmus + 

No âmbito do programa Erasmus+, durante o ano letivo 2020/2021, coordenei os projetos 

transdisciplinares internacionais Erasmus+: Manifold Europe - Cultural Diversity and Integration, que já estava 

em implementação e que, além da nossa escola, envolve escolas da Áustria, Espanha, Finlândia, Holanda e 

Turquia, e o projeto Erasmus+: Clean Water Clean Future, entretanto aprovado pela Agência Nacional 

Erasmus+ e que, além da nossa escola, envolve escolas da Polónia, Roménia, República da Macedónia do 

Norte e Turquia. Neste projeto, a nossa Escola surge como responsável pela Coordenação a nível 

internacional. 

No âmbito do primeiro projeto Manifold Europe - Cultural Diversity And Integration foram várias as 

atividades realizadas, nomeadamente, os workshops de capoeira, de gastronomia austríaca e de 

gastronomia brasileira, ambos com posterior degustação/almoço aberto a toda a comunidade escolar, de 

Valsa vienense e de Samba de salão e uma visita de estudo a Ovar, levadas a cabo no âmbito do estudo 

das culturas austríaca e brasileira. Ao longo do ano realizaram-se trabalhos com os alunos sobre as 

temáticas do projeto. Ainda no âmbito deste projeto organizamos um encontro internacional de professores 

na escola, em outubro, participamos numa mobilidade de professores à Finlândia, em março, e duas 

mobilidades de alunos a escolas fora de Portugal, em abril, na Áustria, e em maio, em Espanha. 

No que respeita ao projeto Erasmus+: Clean Water Clean Future, além do desenvolvimento dos 

trabalhos com os alunos no âmbito da temática C2 – Água e Saúde, pode acrescentar-se um workshop de 

cinema sobre a água, várias sessões de cinema com filmes sobre a água, uma visita de estudo a uma 

estação de tratamento de água no concelho e outra, já no mês de julho, à barragem da Queimadela. A 

nível internacional organizamos um intercâmbio de alunos na escola e participamos numa mobilidade de 

alunos na Turquia, em abril. 

Em conjunto, e contando apenas os alunos e os professores envolvidos diretamente em mobilidades 

foram mais de 115 os participantes. 

       Paralelamente, foram realizadas diversas videoconferências com os coordenadores das várias 

escolas envolvidas para se fazer o ponto da situação e coordenar atividades, principalmente no projeto 

Erasmus+: Clean Water Clean Future que é coordenado pela nossa escola. 

       A partilha dos trabalhos e disseminação do projeto passou pela partilha de newsletters e pósteres 

sobre os trabalhos desenvolvidos e a publicação de diversos artigos sobre as atividades realizadas no jornal 

da escola e nas plataformas e-Twinning, Youtube e Instagram de cada projeto. 

 
6. Serviços Técnico-Pedagógicos  
6.1. Biblioteca / CRE  

1.Introdução:  

A estrutura do relatório obedece à estrutura do modelo da Rede de Bibliotecas Escolares, isto é, as 

atividades são apresentadas por domínio. O modelo comporta quatro domínios, com as respetivas 

atividades aí desenvolvidas.  

Desta forma, apresentam-se o número e a natureza das várias atividades desenvolvidas e 

implementadas pela biblioteca escolar no ano letivo transato.  

Desenvolvimento  
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O plano de atividades da biblioteca escolar incluiu um total de 25 atividades, distribuídas pelos 4 

domínios de atuação: foram previstas 4 atividades para o domínio A (Currículo, Literacias e Aprendizagem), 

7 atividades para o domínio B (Leitura e Literacia), 4 atividades para o domínio C (Projetos e parcerias) e 10 

atividades para o domínio D (Gestão da biblioteca escolar).     

No que concerne ao nível de execução, atingiu os 100%, o que significa que o que estava previsto 

no Plano Anual de Atividades da Biblioteca foi totalmente executado.  

A seguir elencam-se as atividades executadas por domínio de atividade.           

Domínio A: Currículo, Literacias e Aprendizagem        

1. Promoção do sucesso escolar  

•Programa de Literacias da Biblioteca Escolar  

Foram realizadas 6 ações de formação, envolvendo 5 docentes e 5 turmas: duas turmas do 10ºano 

de escolaridade; uma turma do 11º ano; 2 turmas do 1º ano do ensino profissional, e em contexto curricular 

nas disciplinas de Português e Filosofia. Todas as ações diziam respeito ao domínio da Literacia da 

Informação e dos Media. 

Comparativamente ao ano letivo anterior, manteve-se o número de sessões e de alunos envolvidos 

nas atividades; decresceu o número de docentes que solicitou formação para as turmas: de 6,4% para 3,6%. 

As competências do PASEO a desenvolver foram as seguintes:  Linguagens e Textos (100%); 

Informação e Comunicação (100%); Raciocínio e Resolução de Problemas (25%); Desenvolvimento Pessoal e 

Autonomia (75%); Saber Científico, Técnico e Tecnológico ( 50%).  

Execução do projeto financiado pela Rede de Bibliotecas Escolares,“(re) Ler com a Biblioteca 

Escolar” , envolvendo 3 turmas, uma turma do 11º ano ( Artes Visuais) e duas turmas do 12º ano ( Línguas e 

Humanidades).  

2.Apoio a projetos e atividades do currículo 

•Foram realizadas duas exposições com os trabalhos dos alunos do Curso de Artes Visuais da turma 

AV2 (10º ano), em articulação com a docente da disciplina de Desenho.  

•Realização da exposição, O Dia da Europa (maio de 2022), da responsabilidade do grupo 

disciplinar de Geografia.  

•Realização da exposição “Centenário de José Saramago” (responsabilidade da Biblioteca Escolar). 

•Apoio e colaboração com a atividade, “Arte com chá”, da responsabilidade do grupo disciplinar 

de Filosofia.  

•A biblioteca disponibiliza regularmente, em formato digital, guias e recursos das diferentes literacias, 

nos seus blogues e GoogleClassroom. Produção de 6 guiões digitais da literacia da informação e dos media, 

alojados no Classroom da biblioteca escolar. 

Domínio B : Leitura e Literacia 

•Participação no Concurso Nacional de Leitura: 8 alunos de diferentes níveis de ensino participaram 

na fase de escola do Concurso; a aluna apurada participou na fase distrital deste concurso.  

• Semana Concelhia da Leitura (março 2022) bibliotecas escolares dos concelhos de Guimarães e 

Vizela em parceria com a BM): 15 alunos ( de diferentes anos e cursos,  declamaram poesia e apresentaram 

livros.  

•Realização de duas feiras do livro: feira do livro usado (novembro de 2021) e Feira do livro de Natal 

(dezembro de 2022); o dinheiro apurado com a venda dos livros usados foi aplicado na impressão dos 

materiais que integram a exposição, “Centenário de José Saramago”.  Das vendas apuradas na feira do 

livro de Natal, 5% das receitas reverteram para a biblioteca escolar em forma de livros.  

•Realização do concurso Ler Ciência com a participação de 4 alunas (3 alunas do 10º ano de 

escolaridade e 1 aluna do 11º ano de escolaridade).  

•Realização de uma sessão presencial da comunidade de leitores, com a participação do pessoal 

não docente.  

•Comunidade de leitores em formato digital: publicação de sugestões de leituras, atividades, textos 

e poemas (de membros da comunidade escolar) 

•Dinamização do blogue da comunidade de leitores com a publicação de sugestões de leituras, 

atividades, textos e poemas (de membros da comunidade escolar): 26 publicações. “  

•Participação na iniciativa, “Leituras solidárias” (gravação, pelos alunos, de 25 podcasts de poemas 

e textos; envolvidos 12 alunos do curso profissional de multimédia: 1º e 2º anos).  

•A iniciativa 10 minutos a ler lançada pela BE (Plano 21+23) foi realizada, ao longo do ano letivo, por 

uma turma do 11º ano, 2 turmas do 10º ano e 2 turmas do 1º e 2º anos do curso profissional. 

•“ O Escritor vem à Escola” ( 3 sessões com 2 escritoras) 

Em todas as atividades realizadas, o número de alunos envolvidos totalizou 156, o que representa 89% 

dos participantes, e compreendendo um aumento de 1% em relação ao ano letivo anterior; os docentes 

envolvidos foram 16, o que representa um aumento de 1% em relação ao ano letivo anterior. 

Domínio C – Projetos e Parcerias  

•Atualização do catálogo concelhio em 80% dos registos inseridos relativamente ao ano letivo de 

2019/2020.  

•Participação na Semana Concelhia da Leitura, dinamizada pela Biblioteca Municipal Raul Brandão.  

•Participação na iniciativa, “Leituras Solidárias”.  

•Participação do Concurso Nacional de Leitura, dinamizado pela Biblioteca Municipal Raul Brandão.  

•Sessões de Filosofia para crianças ( 4 sessões): atividade realizada em parceria com o Infantário 

Nuno Simões.  

Domínio: Gestão da biblioteca escolar  

•Aumento das requisições de leitura domiciliária: a taxa de empréstimo domiciliário foi de 67%, o que 

representou um aumento de 65% relativamente ao ano letivo anterior; em relação ao mesmo período em 
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análise, a taxa de empréstimo presencial aumentou 1%, o mesmo acontecendo no que respeita aos 

empréstimos para a sala de aula. 

•Aquisição de fundo documental da classe 7 (Artes) , financiado pelo projeto “(re)Ler com a 

Biblioteca Escolar” ( 150 euros).  

•Desmaterialização dos serviços de requisição e empréstimo: todas as requisições são feitas em 

formato digital, com recurso ao programa PRISMA. Eliminação progressiva do papel, com redução dos 

custos associados. 

•Difusão, via e-mail institucional, dos documentos e recursos produzidos pela BE. 

•Rentabilização das redes sociais: Facebook ; Instagram. 

 

6.2. Serviços de Psicologia e Orientação  

 

I. Introdução 

O presente relatório de atividades reflete o trabalho da psicóloga escolar afeta ao Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO) no ano letivo 2021/2022. O Serviço de Psicologia e Orientação (S.P.O.), 

enquanto estrutura especializada de apoio educativo, procurou assegurar o acompanhamento de alunos, 

individualmente ou em grupo, ao longo do seu processo educativo, enquadrando-se nos objetivos e metas 

definidas no respetivo Projeto Educativo. 

A intervenção da psicóloga escolar foi desenvolvida de forma holística em diferentes vetores: - 

cognitivo desenvolvendo competências de resolução de problemas e de tomada de decisão; - emocional 

permitindo a identificação e expressão de sentimentos, o desenvolvimento da autorregulação e de 

estratégias de coping;  

- comportamental,contribuindo para o desenvolvimento de competências comunicacionais, de 

interajuda e de negociação; motivacional, desenvolvendo expetativas de autoeficácia e de gestão 

pessoal, de valorização do esforço e da persistência; contextual, promovendo o envolvimento de vários 

elementos da comunidade educativa.  

II. Atividades desenvolvidas pelo SPO 

O SPO desenvolveu o seu plano de atividades de acordo com as atribuições genéricas definidas no 

Decreto-Lei n.º 300/97, de 31 de outubro, e o referencial técnico para os psicólogos escolares da Direção 

Geral de Educação, dispondo de uma psicóloga a tempo integral. 

A psicóloga escolar desenvolveu as suas atividades em 3 domínios principais: acompanhamento 

psicopedagógico, orientação vocacional e apoio ao sistema de relações da comunidade educativa. 

Domínio 1: Acompanhamento Psicopedagógico 

Este domínio de intervenção centrou-se na intervenção psicológica individual a alunos dos cursos 

científico-humanísticos e profissionais e respetivos encarregados de educação e/ou pais, nas modalidades 

presencial e à distância, visando a promoção do sucesso educativo, a prevenção e intervenção em 

problemas de aprendizagem e adaptação escolar, nas perturbações emocionais e do comportamento, nas 

dificuldades de relacionamento interpessoal, nas competências de vida, bem estar e realização pessoal. 

O trabalho da psicóloga escolar procurou contribuir para a plena inclusão dos alunos, para a 

melhoria das aprendizagens e bem-estar. Todos os pedidos efetuados através do formulário de 

encaminhamento foram prontamente atendidos e foi facultada uma resposta. 

No presente ano letivo, o acompanhamento abrangeu todos os anos de escolaridade, tendo como 

alvo de intervenção direta os alunos encaminhados pelos respetivos Diretores de Turma ou Conselho de 

Turma, pelos Encarregados de Educação, a pedido de outros significativos ou por iniciativa dos próprios. 

Foram encaminhados para o SPO 35 alunos, sendo a maioria encaminhada pelos respetivos diretores de 

turma e/ou conselhos de turma. Considerando o universo de alunos da escola, foram atendidos pelo Serviço 

cerca de 4% dos alunos.  

O acompanhamento psicopedagógico dos 35 alunos envolveu a colaboração e articulação com 

diretores de turma, conselhos de turma, equipa de educação especial, técnicos especializados e outros 

profissionais que acompanham os alunos, consultadoria aos diretores de turma e conselhos de turma dos 

alunos em atendimento, reuniões sistemáticas com diretores de turma sobre as problemáticas dos alunos e 

participação nos conselhos de turma dos alunos acompanhados. 

Esta intervenção especializada, com diferentes graus de formalidade, frequência e intensidade, 

ocupou 239 sessões individuais com os alunos, ao longo do ano letivo. As sessões de acompanhamento 

psicológico foram desenvolvidas nas modalidades presencial e à distância. No 2.º período, a ocupação do 

tempo semanal do SPO chegou a ultrapassar 2/3 do horário semanal. 

A consultoria junto dos mais diversos agentes educativos no âmbito dos acompanhamentos 

individualizados realizados e/ou solicitações pontuais, procurou-se concertar estratégias de atuação com 

outros agentes educativos com vista à promoção do sucesso educativo dos alunos envolvidos e/ou à 

resolução de situações problemáticas ocorridas. 

Decorrendo do acompanhamento prestado aos alunos, a Psicóloga elaborou cerca de 60 

informações a serem presentes nas reuniões de Conselho de Turma de avaliação e junto de serviços 

médicos externos, quando solicitados.  

 

Domínio 2: Orientação Vocacional 

Este domínio de intervenção apoia os jovens na tomada de decisões informadas e conscientes, 

promove competências de planeamento e tomada de decisão vocacional, estimula o autoconhecimento 

vocacional, proporciona o acesso a informação escolar e profissional e facilita o compromisso com 

objetivos pessoais e vocacionais. A intervenção vocacional consubstanciou-se em sessões individuais, de 

pequeno grupo e em grupo turma. 
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Relativamente às intervenções em grupo turma, foram realizadas sessões informativas, junto das 

turmas do 12º ano dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais, sobre a exploração 

vocacional, o acesso ao ensino superior e o leque de oportunidades de formação/qualificação disponíveis 

após a conclusão do ensino secundário. A intervenção abrangeu cerca de 70% das turmas de 12.ºano, 10 

de cursos científico-humanísticos e 4 de cursos profissionais. As restantes 6 turmas dos cursos científico-

humanísticos foram intervencionadas neste âmbito pela psicóloga da UAARE. 

Paralelamente à intervenção vocacional em grupo turma, foram desenvolvidos processos de 

orientação escolar e profissional junto dos alunos de 11.º e 12.º anos, a nível individual ou pequeno grupo, 

com dúvidas sobre as áreas e/ou os cursos a seguir e transição para a vida ativa, e no 10.º ano processos de 

reorientação escolar e profissional junto dos alunos com insucesso nos cursos onde estavam inseridos, com 

vista à mudança para a oferta formativa mais ajustada aos seus projetos académicos e profissionais. A 

intervenção permitiu desenvolver o autoconhecimento do jovem, explorando os seus interesses, aptidões, 

motivações, valores e outros domínios da personalidade que podem influenciar a tomada de decisão, 

incluindo a exploração de percursos formativos e a procura de informação mais vasta acerca das opções 

que se podem fazer. Esta intervenção abrangeu cerca de 2% dos alunos. 

No que concerne à intervenção vocacional, o SPO organizou e implementou, em conjunto com a 

direção, a feira de orientação vocacional dinamizada pela Associação Inspiring Future, que consistiu em 

atividades diversificadas para os alunos de 11.º e 12.º anos, como sessões de divulgação sobre o ensino 

superior nacional e estrangeiro, feira de divulgação de 33 instituições de ensino superior, palestras sobre a 

candidatura ao ensino superior e workshops de desenvolvimento de competências. A avaliação desta ação 

foi muito positiva pelos alunos envolvidos. 

Domínio 3: Apoio ao Desenvolvimento de Relações da Comunidade Educativa 

Ao longo do ano letivo, a psicóloga escolar foi respondendo às solicitações dos órgãos de gestão e 

restantes estruturas da Escola no sentido de contribuir, no âmbito das suas atribuições técnico-pedagógicas, 

para a implementação dos projetos da comunidade educativa e para a promoção do sucesso escolar. Foi 

atendendo às necessidades e dinâmicas contextuais e criando respostas às mesmas. Procurou estabelecer 

pontes e pontos de comunicação e trabalho com os diferentes órgãos e estruturas, forma de facilitar a 

articulação e o trabalho de equipa. 

Neste domínio, destacam-se a integração em equipas e projetos diversificados, nomeadamente a 

integração na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), a coordenação do clube de 

teatro, a intervenção no âmbito dos projetos de educação para a saúde e sexualidade e a organização de 

eventos, nas jornadas culturais e na divulgação da oferta educativa da escola. 

Na E.M.A.E.I. integrou a equipa como elemento permanente, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, tendo participado em 12 reuniões. As atribuições principais consistiram em sensibilizar 

a comunidade para a educação inclusiva, propor medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, 

acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, prestar 

aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, elaborar o R.T.P. 

(art.º 21.º); o P.E.I. (art.º 24.º) e o P.I.T. (art.º 25.º) e acompanhar o funcionamento do C.A.A. Participou 

igualmente nas entrevistas a alunos e encarregados de educação para recolha de elementos para 

elaboração dos documentos. Na medida seletiva apoio psicopedagógico, prestada pela psicóloga escolar, 

foram acompanhados 7 alunos. 

No âmbito dos projetos de Educação para a Saúde e Sexualidade e Cidadania e Desenvolvimento, 

em colaboração com o GAIA, Coordenadora da Cidadania e Desenvolvimento e diretores de turma, foram 

desenvolvidas em grupo turma palestras na temática da violência no namoro e bullying.   

No presente ano letivo, a psicóloga escolar foi novamente responsável pelo Clube de Teatro na 

ESMS, dinamizado pelos atores do Projeto Tabu, tendo a sua intervenção regressado ao formato presencial. 

Desta forma, o Clube centrou a sua intervenção em ações pontuais no âmbito das temáticas da violência 

no namoro e bullying, tendo a psicóloga organizado e coordenado a intervenção nas diferentes turmas e 

participado na discussão e debate sobre as temáticas. A ação teve uma forte adesão por parte dos 

conselhos de turma e consistiu na apresentação de uma performance teatral sobre violência no namoro, 

dinamizada pelo Projeto Tabu, financiado pelo Município de Guimarães, no âmbito dos projetos de 

educação para a saúde e sexualidade das respetivas turmas, tendo a intervenção abrangido um total de 

vinte turmas. O balanço da intervenção nas turmas é muito positivo, a performance e debate foram muito 

participadas e discutidas pelos alunos. Em termos globais, contribuiu para aumentar a consciência sobre os 

fenómenos de violência e bullying, identificar os diferentes tipos de violência e as consequências que a 

violência no namoro e o bullying podem ter a nível psicológico, social, familiar e escolar, permitindo 

modificar comportamentos de legitimação deste fenómeno e desenvolver atitudes proativas no sentido de 

desenvolver relações de namoro saudáveis e construtivas e prevenir a ocorrência de bullying. 

Atendendo aos resultados escolares das turmas de 10.º ano, a psicóloga concebeu uma oficina de 

competências de estudo, que foi desenvolvida em 17 turmas de cursos científico-humanísticos, 13 de 10.º e 4 

de 11.º anos. A oficina, desenhada em três sessões, incidiu sobre a planificação das atividades de estudo, 

tratamento da informação oral e escrita e preparação dos momentos de avaliação. Não foi possível realizar 

as 3 sessões na maioria das turmas, devido à dificuldade de cedência de aulas por parte dos docentes. 

Relativamente à participação em atividades de promoção e divulgação da oferta educativa, a 

psicóloga revelou uma atitude proativa e empenhada, desenvolvendo iniciativas distintas: divulgação da 

oferta educativa em duas escolas básicas, na Escola E.B. 2,3 de Abação e de Pevidém, em articulação com 

as psicólogas das respetivas escolas; organização e dinamização de uma receção aos alunos de 9.º ano da 

escola EB 2,3 de Pevidém, em articulação com a psicóloga escolar da respetiva escola, envolvendo cerca 

de 50 alunos; receção, acolhimento e encaminhamento de alunos de 9.º ano e pais no Dia Aberto, 

auscultado os interesses dos alunos, explicando a oferta educativa e esclarecendo dúvidas. 
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Em relação à representação da ESMS, a psicóloga escolar integrou até ao final de dezembro a 

Comissão Social Interfreguesias de Couros, participando no diagnóstico da realidade local e na definição 

das prioridades de intervenção social, em articulação com a estratégia Social Concelhia, na procura de 

respostas para os novos problemas e desafios sociais que se colocam nesta comunidade. 

A psicóloga participou nas Jornadas Culturais da escola, tendo organizado duas palestras sobre 

ansiedade e comportamentos autolesivos na adolescência, em colaboração com o Hospital da Luz 

Guimarães. 

A psicóloga realizou o processo de avaliação psicológica dos concursos de assistentes técnicos e 

operacionais, tendo aplicado o método em três momentos distintos, tendo sido responsável pela cotação 

dos instrumentos, interpretação de resultados e produção de relatórios de avaliação psicológica para o júri 

de seleção dos respetivos concursos. 

A psicóloga escolar propôs a candidatura da ESMS ao selo Escola SaudávelMente, da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, que distingue as boas práticas em saúde psicológica, bem-estar, sucesso educativo 

e inclusão, tendo integrado o grupo de trabalho e reflexão conjuntamente com as psicólogas do P.D.P.S.C. 

e a psicóloga da U.A.A.R.E., que culminou na atribuição do referido selo para o próximo biénio. 

A divulgação das atividades do serviço foi uma constante ao longo do ano letivo, tendo enviado 

diversos conteúdos para serem publicados nas redes sociais da escola, no Jornal O Pregão e em outros 

suportes informativos, atendendo às parcerias estabelecidas com a comunidade. 

No presente ano letivo, o acompanhamento psicopedagógico continuou a ocupar grande parte do 

trabalho semanal do serviço, com a continuação da situação pandémica e a intervenção vocacional 

individual, o que dificultou a realização de mais atividades em grupo turma, no entanto, foram 

intervencionadas 57 turmas pelo SPO, o que corresponde a 81% das turmas, com cerca de metade a ter 

mais que uma intervenção no grupo turma.  

No desempenho da atividade da psicóloga escolar, consideram-se como facilitadores o 

conhecimento da realidade da ESMS e o sentido de pertença à comunidade educativa, o que permitiu 

desenvolver um trabalho de continuidade, destacando-se a estreita articulação com entidades/serviços e 

parceiros. A regularidade das intervenções com os alunos continua a ser o principal facilitador do 

acompanhamento psicológico. A criação de um clima de confiança e empatia com os alunos tornou 

fundamental o sucesso do trabalho do Serviço.  

O apoio e disponibilidade dos diferentes órgãos para o desenvolvimento das atividades, assim como 

a estreita colaboração entre a psicóloga e os diretores de turma e diretores de curso, direção e outras 

estruturas da escola, possibilitou atingir resultados mais satisfatórios. A articulação com os demais projetos e 

equipas da escola, nomeadamente o GAIA, as psicólogas afetas ao PDPSC e à UAARE, a EMAEI, o GPDE, a 

Cidadania e Desenvolvimento, o Projeto de Cinema e a equipa de autoavaliação, permitiu o 

desenvolvimento de múltiplas atividades em conjunto, promotoras do sucesso escolar dos alunos e 

facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem. 

Reconhece-se a necessidade de continuar a apostar em intervenções de caráter preventivo, 

abrangendo um maior número de alunos, pais, pessoal docente e não docente, continuando a responder 

às solicitações de intervenção psicopedagógica individual, assim como desenvolver os processos de 

orientação vocacional. 

O universo de alunos é muito vasto e a complexidade das intervenções torna necessário rentabilizar 

e flexibilizar o horário semanal dividindo o horário semanal pelos três domínios de intervenção, que se tem 

revelado claramente insuficiente. Assume-se como prioritário alocar mais recursos ao Serviço de Psicologia e 

Orientação para poder realizar mais ações nas três medidas de intervenção e chegar a mais alunos. Como 

proposta de melhoria, considera-se fundamental a definição, no plano de trabalho e no horário semanal, 

de tempos que permitam o planeamento, preparação de atividades e outras ações de suporte à 

intervenção. 

 

IV. Conclusão 

A psicóloga escolar desenvolveu ao longo do ano letivo a sua intervenção dinamizando atividades 

de tipologias distintas, diretas e indiretas, individuais e em grupo, nos três domínios de intervenção, para um 

número bastante significativo da população escolar.  

Este ano letivo aumentaram significativamente as intervenções em grupo, de forma a promover uma 

maior eficiência do serviço, levando a um maior impacto com menos recursos, no entanto, a intervenção 

individual continua a ser a metodologia muito requerida no serviço, sendo necessário gerir as expetativas 

dos docentes e dos pais. 

O Serviço de Psicologia e Orientação pretendeu dar continuidade ao trabalho realizado no ano 

letivo anterior, pautando a sua atuação pela promoção de um clima saudável, relacionamento interpessoal 

positivo, empatia, confiança e disponibilidade para a comunidade educativa, o que acabou por se refletir 

na diversidade e pluralidade de ações, envolvendo os vários agentes e estruturas da Escola. Depreende-se 

a importância do trabalho desenvolvido pelo aumento significativo de solicitações e pelo impacto dos 

projetos desenvolvidos. Pretendeu constituir-se como um serviço de qualidade para os alunos, envolvendo 

outros intervenientes da comunidade educativa (professores, pais e demais agentes educativos), 

procurando o desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos alunos, assumindo a sua 

intervenção um papel indelével na promoção do sucesso escolar e no desenvolvimento integral dos alunos. 

Houve um acréscimo significativo na articulação e diálogo regulares com parceiros institucionais da 

comunidade, atendendo às necessidades da comunidade escolar e rentabilizando protocolos existentes. 

A avaliação global deste Serviço é muito positiva, e para tal contribui a disponibilidade, dedicação, 

espírito de missão e capacidade de resiliência da psicóloga, a qual não teria sido possível sem o trabalho de 

equipa, desenvolvido com os diferentes agentes da comunidade educativa. 
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No próximo ano letivo, assume-se como fundamental apostar na continuidade do trabalho 

desenvolvido, atendendo ao projeto educativo da escola, competências e atribuições da psicologia 

escolar, e plano de atividades das diferentes estruturas e serviços, assim como da comunidade educativa 

em geral.  

 

 

7. EMAEI 
7.1. Educação Inclusiva 

O trabalho realizado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) 

desenvolveu-se no âmbito do estipulado do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 116/2019 de 13 de setembro. 

A  equipa  EMAEI é  constituída por seis elementos permanentes, designados pela Diretora da escola,  

Despacho n.º 4 - DC/2019/2020,  a saber: a Psicóloga escolar, um elemento da Educação Especial, um 

elemento da Direção, a subdiretora da escola, e três elementos do Conselho Pedagógico: a Coordenadora 

dos Diretores de Turma dos Cursos Científico - Humanísticos, a Coordenadora dos Diretores de Curso e a 

Coordenadora da Biblioteca escolar. Este ano letivo, desempenhou as funções de coordenadora da EMAEI, 

por nomeação da Diretora da Escola a professora Manuela Almeida. 

Os elementos da equipa permanente reuniram semanalmente, no horário definido para o efeito, que 

era às terças-feiras, das 10h10 às 11h40, e as reuniões com os elementos variáveis decorreram durante o ano 

letivo sempre que necessário. 

As atividades realizadas, e de forma muito sucinta, foram as seguintes: 

 Elaboração de Relatórios Técnicos Pedagógicos (RTP), caso de alunos com medidas 

Seletivas e de RTP, Programas   Educativos Individuais (PEI) e de Programas Individuais de 

Transição (PIT), para o caso dos alunos a usufruírem de Medidas Adicionais. 

 Elaboração dos horários dos alunos com Medidas seletivas e ou com Medidas adicionais e 

a sua alteração, sempre que se verificava ser necessário.  

  Reuniões com os elementos da equipa variável: o aluno, a docente de educação 

especial, um dos elementos da equipa permanente e o Diretor de Turma, para ouvir o aluno 

relativamente a assuntos a ter em consideração na definição e operacionalização das 

medidas a implementar. 

 Reuniões com os elementos da equipa variável: Encarregado de Educação (EE), a docente 

de educação especial, a Psicóloga da escola e o Diretor de Turma.  

 Disponibilização dos documentos, RTP e/ou PEI e PIP, aos conselhos de turma, para uma 

colaboração partilhada de forma a que a operacionalização das medidas previstas nos 

referidos documentos correspondessem efetivamente às necessidades e às potencialidades 

evidenciadas pelos alunos, bem como aos recursos materiais e humanos disponíveis na 

escola.  

 Promoção do envolvimento dos docentes do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) e 

outros docentes, bem como parceiros externos, para uma eficaz implementação e 

desenvolvimento das ações previstas nos documentos (RTP, PEI e/ou PIT), bem como para 

uma melhor articulação a nível da monitorização e da avaliação. 

  Todos os documentos RTP, PEI, PIT e horários foram apresentados em reunião de Conselho 

Pedagógico para emissão de parecer sobre os mesmos. 

  Houve o cuidado de articular procedimentos, durante o ano letivo, com o coordenador, a 

nível da escola, dos alunos abrangidos pela UAARE- Unidades de Apoio ao Alto Rendimento 

na Escola. 

  Adotaram-se, desde o início do ano, meios de comunicação internos eficazes e em tempos 

reais, para possibilitar a resolução, o mais célere possível, das necessidades e/ou das 

situações problemáticas que eram apresentadas. 

 Analisaram-se e debateram-se questões relativas aos formulários de Identificação de 

necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, apresentados pelos 

Diretores de Turma e/ou pelos conselhos de turma. A todos foi dada a resposta, o mais 

adequada possível face às situações apresentadas e consideradas pela equipa. Sublinhar 

que todos os prazos foram cumpridos. 

 Elaboraram-se os documentos para monitorização da implementação das medidas 

seletivas e para a implementação das medidas adicionais. 

 Realizou-se o tratamento dos dados registados nos respetivos documentos, utilizando para o 

efeito o Google Forms.  

 Partilharam-se assuntos trabalhados em ações de formação, entre os elementos 

permanentes da EMA.  

 No que concerne à avaliação externa, isto é, inscrição por parte de alguns alunos em 

Exames Nacionais, foram elaborados os requerimentos a apresentar ao Júri Nacional de 

Exames a argumentar e a justificar a necessidade da aplicação da Fica A.  

 No âmbito da coordenação, os elementos permanentes da EMAEI mantiveram sempre 

uma articulação cuidada e estreita com a Diretora da Escola para a resolução de 

problemas que foram surgindo, mantendo-a sempre informada sobre os aspetos mais 

significativos.  

No final do ano letivo, todos os elementos apesentaram propostas e/ou tópicos para uma eventual 

reflexão para a equipa EMAEI para 2022/2023  relativamente a: 1) “O que foi feito de significativo e 2) “ 

Propostas  para reflexão sobre: Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;  Propor as 

medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de 
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medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; prestar aconselhamento aos docentes na 

implementação de práticas pedagógicas inclusivas;  elaborar o relatório técnico -pedagógico previsto no 

artigo 21.º e, se aplicável, o programa educativo individual e  plano individual de transição previstos, 

respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º;  acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.  
Os referidos documentos, elaborados pelos elementos da equipa EMAEI, foram apresentadas à 

Diretora da Escola, no final do ano letivo.  

 

8. Conselhos de Turma 
 8.1. Plano de Trabalho da Turma  

Com a publicação do decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho, e tal como é referido no artigo 20º, o 

planeamento curricular concretiza-se em instrumentos dinâmicos, sintéticos e que traduzem uma visão 

interdisciplinar. 

Cabe ao Conselho Pedagógico a definição dos instrumentos de planeamento bem como as suas 

finalidades e a forma de monitorização. Assim, o Conselho Pedagógico definiu o Plano de Trabalho da 

Turma, enquanto instrumento de planeamento curricular. Este documento, entre outras vertentes, abrange 

as atividades a desenvolver durante o ano letivo pelos docentes que compõem o Conselho.   

Os coordenadores dos Diretores de turma e dos diretores de curso, após a leitura das atas de reunião 

de Conselhos de Turma, apresentam ao Conselho Pedagógico uma síntese das atividades desenvolvidas 

pelos diferentes Conselhos de Turma, no sentido de definir orientações e ordem de trabalhos para os 

mesmos. 

 

9. Associação de Pais e Encarregados de Educação  
No início do ano letivo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação colaborou na 

sensibilização dos Pais e Encarregados de Educação para participarem na vida da Escola, nomeadamente 

nas reuniões de Conselho de Turma e de outras estruturas e eventos que ocorreram na mesma. Enquanto 

Associação, participou na equipa de Autoavaliação e no Conselho Eco-Escolas, tendo tido uma 

colaboração ativa. 

 

10. Associação de Estudantes 
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

Apresentação de uma proposta no âmbito do Orçamento Participativo da Escola, colaborando na 

sua divulgação e votação; sessões de divulgação sobre o Ensino Superior; divulgação de informação sobre 

instituições de Ensino Superir através das suas redes sociais, organização e dinamização da semana 

temática e criação de um anuário/year book. 

 

11.Pessoal Não Docente  
O Pessoal Não Docente constituiu-se como uma das estruturas que sustentam o funcionamento da 

escola. Ao longo do ano letivo de 2021/2022, os Serviços Administrativos funcionaram com um número 

reduzido de Assistentes, contudo foi possível dar resposta a todas as solicitações provenientes, quer da Tutela 

quer da Comunidade, tendo sido decisiva a colaboração dos Assistentes Operacionais em momentos de 

maior volume de trabalho, ainda assim deu-se continuidade às novas formas de funcionamento, 

decorrentes da adoção de procedimentos suportados pelas tecnologias digitais.  

Os assistentes operacionais foram o garante da manutenção das condições de higiene e segurança 

na escola. Realizaram formação no âmbito da Manutenção e Gestão dos Equipamentos Informáticos, com 

o objetivo de lhes conferir maior autonomia e capacidade de dar apoio aos docentes na resolução de 

problemas.  

 Foram ainda o garante da vigilância dos alunos durante o seu tempo de permanência na escola. 
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12. Conclusão 
Foram múltiplas e diversificadas as atividades desenvolvidas. Toda a comunidade educativa esteve 

direta ou indiretamente envolvida com cada uma das estruturas da Escola, quer na conceção, quer na 

realização, quer ainda na avaliação das atividades referidas no relatório. As atividades orientaram-se para 

diferentes fins e envolveram, por isso, diferentes públicos. Em algumas estruturas predominou a dimensão 

pedagógica; noutras, uma dimensão mais técnica ou administrativa, contudo, a orientação das atividades 

da Escola é sempre a mesma: criar melhores condições para a realização de efetivas aprendizagens, 

resultando em melhores resultados escolares e sucesso educativo. Mas sobretudo trabalhar para que a 

missão da escola se cumpra: que cada aluno desenvolva mais e melhores aprendizagens e que a 

passagem pela Martins Sarmento lhes permita crescer como pessoa competente, consciente e 

comprometida, capaz de ajudar a transformar o mundo. 

Este relatório reflete o envolvimento, o compromisso e a corresponsabilização de toda a 

comunidade escolar nesse trabalho de excelência e a concretização de muitas das estratégias de 

intervenção apresentadas no Projeto de Intervenção da Diretora.    

 

 

Escola Secundária Martins Sarmento, 22 de novembro de 2022 

 

A Diretora Ana Maria Ribeiro Machado da Silva 

 

 
 
Parecer do Conselho Pedagógico 
 

Depois de analisado o Relatório o Conselho Pedagógico emitiu o seguinte 

parecer: 

 

Considerando que o presente documento é o reflexo do trabalho empenhado, 

articulado e desenvolvido pelas diferentes estruturas e órgãos que constituem a 

escola, sempre em parceria com a comunidade, o Conselho Pedagógico emitiu um 

parecer favorável. 
 

A Presidente do Conselho Pedagógico, Ana Maria Silva 

Escola Secundária Martins Sarmento, 23 de novembro de 2023 
 
 
 
 
 

Aprovado em sede de Conselho Geral a 15 de dezembro 2022.  

A Presidente do Conselho Geral, 

Frederica Helena D’Assa Castel-Branco Sampaio 

Escola Secundária Martins Sarmento, 15 de dezembro de 2022.  
 


