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O Projeto Educativo da Escola Secundária Martins Sarmento está construído em torno 
de um conjunto de princípios que orientam a sua ação educativa e que se constituem 
como um quadro de referência para o serviço de educação que prestamos na formação 
dos alunos enquanto seres humanos, valorizando a excelência integral: pessoas solidá-
rias e participantes, pessoas com sentido crítico e altamente competentes, quer acadé-
mica quer profissionalmente. 
Partindo deste pressuposto, a Escola Secundária Martins Sarmento abraçou o desafio 
“Conciliar é preciso” que as UAARE tão bem refletem.
A Escola é o local onde aprendemos a viver juntos com a diferença que anualmente se 
renova: novos alunos, novos professores. Uns que chegam, outros que partem. O com-
promisso que assumimos com as aprendizagens de todos os alunos em geral, e de cada 
aluno em particular, leva-nos a procurar respostas pedagógicas que sejam capazes de 
responder às exigências dessa diversidade: os alunos com dificuldades precisam de nós 
para ter mais sucesso e os alunos melhores precisam de nós para irem mais além. Nós 
sabemos que o sucesso é difícil. É preciso trabalhar, estudar, aprender. Nós não quere-
mos deixar nenhum aluno para trás. Os atletas conhecem bem esta realidade.
É nossa intenção dar corpo a uma escola onde é possível promover/garantir o direito à 
aprendizagem e ao sucesso educativo. Numa lógica de educação inclusiva, respondemos 
às potencialidades, às expetativas e às necessidades dos alunos/atletas através de práti-
cas pedagógicas capazes de proporcionar aprendizagens significativas. Os alunos/atle-
tas vêem na UAARE da nossa escola a possibilidade de prosseguir o seu sonho e conciliar 
a atividade desportiva altamente exigente com a vida académica também ela exigente.
Os resultados escolares alcançados pelos nossos alunos atletas no presente ano letivo, 
mostram-nos que estivemos à altura do desafio e da confiança em nós depositada. A 
coesão das equipas pedagógicas que trabalharam com os alunos/atletas, a dedicação 
do professor acompanhante, o apoio constante do responsável nacional e o trabalho 
dos alunos permitiram obter os resultados de que nos orgulhamos.
Juntos conseguimos que a escola cumpra a sua missão: que nenhum aluno seja deixado 
para trás.


