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Escola Secundária Martins Sarmento 
          CÓDIGO DA ESCOLA: 402187 

Conselho Geral 
RESENHA DA REUNIÃO DE 28 DE JULHO DE 2022 

 
Ponto um - Informações. 

i) Decorreu no dia 08 de junho a V Mostra de Projetos dos Cursos Profissionais. O vencedor do Concurso o 

Melhor Projeto PAP foi uma aluna do Curso Profissional de Técnico de Multimédia;  

ii) No dia 8 de julho foram apresentados no II Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania 

(CiEECi 2022) dois projetos de alunos do 2º ano do Curso Profissional de Multimédia, desenvolvidos no âmbito 

do projeto” A Empresa”, que teve ter lugar no Auditório do Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia (ISLA 

Gaia). Os alunos foram acompanhados pela diretora de turma e pela professora de inglês;  

iii) Depois de analisado o aviso de abertura e os critérios de seleção, a Escola decidiu apresentar a candidatura a 

dois Centros Tecnológicos: Centro Tecnológico Digital, envolvendo os cursos de multimédia e comercial e um 

Centro Tecnológico Informático envolvendo o curso de programação e gestão de sistemas informáticos;  

iv) O Ministério da Educação solicitou a monitorização do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da 

Escola (PADDE). A equipa foi alargada e as docentes Helena Teixeira e Paula Guimarães estão a trabalhar 

juntamente com a diretora e as docentes Carla Menezes e Gerarda Ribeiro. Do trabalho realizado, em ação de 

formação, resultou a monitorização e uma pequena reformulação do plano de ação e do plano de comunicação em 

termos de atividades. Os objetivos mantêm-se inalterados. As atividades a implementar no ano letivo 2022/2023 

vão permitir uma maior desmaterialização de documentos e evitar a repetição de procedimentos;  

v) O contexto educativo da ESMS foi distinguido com a atribuição do Selo “Escola Saudavelmente- Boas práticas 

de Saúde Psicológica, Sucesso Educativo e Inclusão”2022-2024. O contexto da ESMS é uma referência na 

promoção da Saúde Psicológica Escolar, através das suas políticas e práticas educativas relativas à promoção do 

desenvolvimento, da aprendizagem, do comportamento, da carreira, da inclusão e da saúde psicológica e do 

sucesso educativo da comunidade. A cerimónia de atribuição do Selo realizou-se no dia 27 de julho em Lisboa. A 

atribuição deste selo decorre do trabalho desenvolvido por todas as estruturas da escola e foi apresentado pelas 

três psicólogas em exercício de funções na ESMS (Serviço de Psicologia e Orientação, Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário e Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola);  

vi) Até ao momento já foram validadas as seguintes turmas: décimo ano, Artes Visuais (AV) – duas; Ciências e 

Tecnologias (CT) - seis; Línguas e Humanidades (LH) - quatro e Socioeconómicas (SE) – quatro; décimo 

primeiro ano, AV – duas; CT- sete; LH – três e SE – três; décimo segundo ano, AV – uma; CT - seis; LH – 

quatro; SE- duas. Dos cursos profissionais, o profissional de comércio (PC), profissional de gestão e programação 

de sistemas informáticos (PGSI), profissional de multimédia (PM), profissional de restauração (PR) e profissional 

de saúde (PS) ainda não estão validadas as turmas do 1º ano. Para o segundo e terceiro anos mantém-se as turmas 

existentes. No total, até ao momento encontram-se validadas cinco turmas de AV, 19 turmas de CT, onze turmas 

de LH, nove turmas de SE, 2 turmas de PC, 2 turmas de PGSI, duas turmas de PM, zero turmas de PR e 2 turmas 

de PS; 
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vii) Foi publicitado no dia 8 de julho o Despacho nº 8356/2022, referente ao calendário escolar para os anos 

letivos de 2022-2023 e de 2023-2024;  

viii) No dia 14 de setembro será publicado um novo número do Jornal “O Pregão”. Os alunos continuam a ter 

uma participação maioritária nos textos produzidos. 

Ponto dois – Aprovar os critérios para registo no certificado dos alunos da sua participação em projetos da 

componente de Cidadania e Desenvolvimento, projetos/atividades desenvolvidos e representação dos pares 

nos órgãos da escola. 

- O Conselho analisou e aprovou por unanimidade os critérios para registo no certificado dos alunos da sua 

participação em projetos da componente de Cidadania e Desenvolvimento, projetos/atividades desenvolvidos e 

representação dos pares nos órgãos da escola. 

Ponto três – Pronunciar-se sobre os Critérios de Organização dos Horários para o ano letivo de 2022/2023 

- O Conselho analisou os critérios gerais para a elaboração dos horários 2022/2023, tendo-se pronunciado 

positivamente por unanimidade. 

Ponto quatro – Autorizar a Constituição de Assessorias Técnico-Pedagógicas para o ano letivo de 

2022/2023. 

- Foi autorizada a constituição de assessorias técnico-pedagógicas solicitada pela Diretora. 

Ponto cinco – Outros assuntos 

- A Diretora solicitou a alteração das férias dos dias nove e dez de maio de dois mil e vinte e dois para os dias um 

e dois de setembro de dois mil e vinte e dois, a qual, foi aprovada por unanimidade. 

Ponto seis - Aprovar a ata em minuta. 

Fez-se a leitura e a aprovação da ata em minuta.  

 

Escola Secundária Martins Sarmento, 28 de julho de 2022 

 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

Frederica Sampaio 


