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Escola Secundária Martins Sarmento 
          CÓDIGO DA ESCOLA: 402187 

 
Conselho Geral 

 

RESENHA DA REUNIÃO DE 29 DE MARÇO DE 2022 

 

Ponto um - Informações. 

i) A Escola Secundária Martins Sarmento (ESMS) é uma escola PISA 2022, sendo a data de 19 de abril 

de 2022, a escolhida, no turno da manhã, para a realização do teste. Os 53 alunos da ESMS foram 

escolhidos aleatoriamente de entre todos os alunos de 15 anos, num total de 370. Para além dos alunos, 

vão também participar no estudo através do preenchimento de um questionário online a própria escola, 

representada pela sua diretora, e professores a lecionar o 10º ano, também selecionados aleatoriamente. 

Os Encarregados de Educação (EE) dos alunos participantes preencherão um questionário em papel. Foi 

solicitado o envolvimento e compromisso de todos neste projeto, nomeadamente através da obtenção de 

elevados índices de adesão por parte de todos os envolvidos, pois sabemos que todos estarão ao serviço 

da nossa escola e do nosso país. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ii) A ESMS teve uma ação inspetiva no âmbito da GESTÃO DO CURRÍCULO - EDUCAÇÃO PARA 

A CIDADANIA que decorreu nos dias 8, 9 e 10 março de 2022. Foram solicitados para análise os 

seguintes documentos: Projeto Educativo da escola; Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola 

(EECE); Plano de recuperação das aprendizagens; Plano Anual/ Plurianual de Atividades; atas de 

reuniões do Conselho Pedagógico; matrizes curriculares adotadas; atas de reuniões de conselhos de 

turma; Projetos Curriculares de Turma (ou outro documento de planeamento curricular de turma); 

planeamento curricular da componente de Cidadania e Desenvolvimento; planeamento de atividades 

e/ou projetos no âmbito da Educação para a Cidadania; Relatório Anual do CEECE. A Inspeção-Geral 

de Educação e Ciência (IGEC), com esta ação inspetiva, integrada na atividade Perfil dos Alunos - 

Acompanhamento do Trabalho das Escolas, pretende conhecer e acompanhar os processos de decisão no 

âmbito curricular da Educação para a Cidadania, tendo como finalidade os seguintes objetivos: 

promover uma escola que se mobiliza e organiza para proporcionar uma educação inclusiva, tendo como 

referencial da sua ação educativa o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), as 

Aprendizagens Essenciais (AE) e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC); 

promover a execução das medidas previstas no Plano 21|23 Escola+, plano integrado para a recuperação 

das aprendizagens, nomeadamente, da medida 1.3.10. Voz dos alunos; incentivar o trabalho 

colaborativo e a articulação disciplinar, com abordagem de natureza interdisciplinar, no âmbito do 

planeamento, implementação e avaliação da componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento; 

estimular a participação dos alunos e EE na gestão curricular da Educação para a Cidadania; identificar 
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boas práticas no âmbito do planeamento, dinâmicas pedagógicas e avaliação da componente do 

currículo de Cidadania e Desenvolvimento e, assim, contribuir para o desenvolvimento desta 

componente curricular, enquanto área de trabalho presente nas diferentes ofertas educativas e 

formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa e de participação democrática. Para além da 

análise documental foram feitas entrevistas a representantes dos alunos, dos pais e responsável pela 

implementação da EECE de seis turmas selecionadas aleatoriamente, para além da Diretora e da 

Coordenadora da Cidadania e Desenvolvimento. O Projeto de Relatório, enviado no dia 21 de março, 

identifica vários aspetos positivos, mas também vários a melhorar designadamente uma melhoria do 

envolvimento dos alunos nos processos de tomada de decisão e promover o alargamento da participação 

dos EE, de instituições da comunidade e /ou entidades parceiras na concretização da Estratégia de 

Educação para a Cidadania na Escola de todas as turmas. --------------------------------------------------------

iii) Está em curso o processo de transferência de competências para o Município previsto no Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. Este deverá ocorrer, em princípio, no dia 01 de abril de 2022. O 

pessoal não docente passa a estar sob a tutela do Município, bem como diversos serviços da escola a 

saber: atribuição de apoios no âmbito da ação social escolar, refeições (a partir de setembro), transportes 

escolares, recrutamento, seleção, formação e gestão pessoal não docente, fornecimento de serviços 

externos essenciais (eletricidade, água, combustíveis, comunicações, limpeza e higiene e material de 

escritório). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iv) A Escola foi convidada a participar, como parceira, no II Congresso Internacional de Educação 

Empreendedora e Cidadania (CiEECi 2022) que vai realizar-se nos dias 7, 8 e 9 de julho, em Vila Nova 

de Gaia, em formato híbrido. Para além de podermos participar no congresso, cujos prazos de inscrição 

podem ser consultados no site do congresso www.cieeci.com, poderemos acompanhar a transmissão 

online, caso não seja possível fazê-lo fisicamente, podemos participar na Mostra de Projetos 

Empreendedores através da apresentação de startups, incubadoras, protótipos de programas e 

publicações relacionadas com a educação empreendedora, no dia 8 de julho. Já no passado dia 12 de 

novembro a ESMS participou no I Congresso. Para o efeito fez uma breve apresentação dos diferentes 

projetos que desenvolvemos com os alunos no âmbito do Empreendedorismo Social, “Os Originais” e 

do Empreendedorismo Económico com o projeto “A Empresa”. ------------------------------------------------ 

v) No dia 21 de março a ESMS foi convidada pela Direção-Geral de Educação a participar no Projeto 

Democracia, para que te quero? Levar os fundamentos da democracia às escolas, através da rádio (TSF 

Rádio Notícias) O Projeto Democracia, para que te quero? consiste na realização de 8 debates em 8 

escolas secundárias, com a duração de duas horas cada e com transmissão pela TSF Rádio Notícias. O 

Projeto está enquadrado nos domínios dos Direitos Humanos, Instituições e Participação Democrática, 

Media e nas Aprendizagens Essenciais de História e Filosofia. A data prevista para a nossa participação 

será no dia 27 de maio – 7.º episódio – Domínio desenvolvido no Ensino Secundário - A Democracia 

http://www.cieeci.com/
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em Portugal. Os alunos serão os protagonistas das sessões. Seria desejável estarem envolvidos os 

professores responsáveis pela Cidadania e Desenvolvimento e História A e B (10.º aos 12.º anos) e os 

alunos que frequentam os 10.º aos 12.º anos. -----------------------------------------------------------------------  

vi) As Jornadas Culturais 2022 realizam-se nos dias 6, 7 e 8 de abril. A entrega de diplomas e Prémios 

de Mérito do ano letivo 2020/2021 terá lugar no dia 8, às 16h30 para os alunos do 10º ano, às 17h30 

para os alunos do 11º ano e às 18h30 para os alunos do 12º ano. ----------------------------------------------- 

vii) No dia 6 de abril será publicado um novo número do Jornal “O Pregão”. Neste número é possível 

verificar um envolvimento crescente dos alunos na criação dos textos. ----------------------------------------- 

 viii) No dia 24 de março, Dia do Estudante, realizou-se a votação das propostas para o Orçamento 

Participativo 2022, entre as 9.30 e as 16.40 horas, no Espaço da Memória e do Conhecimento da Escola. 

A Mesa da Votação foi presidida pelo professor Júlio Silva e secretariada pelos alunos Beatriz Teixeira 

Martins e Rui Moreira, tendo colaborado ao longo do dia na dinamização do processo vários alunos da 

Associação de Estudantes e vários professores. Apresentou-se a sufrágio apenas uma proposta designada 

Aquisição de dispositivos Microsoft Wireless Display que obteve uma votação de 505 votos em 1363 

alunos da escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ix) A ESMS foi convidada pela Sociedade Martins Sarmento a participar no projeto SOS POÉTICO que 

consiste numa chamada de emergência a poetas de todas as idades para reescrever a história dos 

refugiados. Esta iniciativa surge na sequência da crise de refugiados ucranianos que se vive na 

atualidade, e com o propósito de manifestar solidariedade e apoio à comunidade de refugiados que 

Guimarães acolhe, que conta com a participação da Biblioteca Municipal Raul Brandão, da ESMS e do 

Grupo voltar à Escola, ficando aberta a outras pessoas e instituições. Este projeto pressupõe fases 

distintas: terá início com um momento de criação em que se fará uma chamada a autores para 

escreverem poemas relacionados com a ideia de paz e solidariedade. Esta chamada será dirigida ao 

público em geral e em especial à comunidade escolar; seguir-se-á um apelo à comunidade para 

transcrever os poemas selecionados. Para o efeito serão recolhidos poemas inéditos ou obras já 

publicadas. O projeto “SOS POÉTICO” tem como intenção criar uma corrente humanitária poética, 

fazendo uma analogia com um corredor humanitário, culminando numa edição manuscrita dos poemas 

recolhidos, cujo destino e forma de divulgação pública serão oportunamente definidos. -------------------- 

Ponto dois – Aprovação do Relatório de Contas de Gerência do ano de 2021. 

A Diretora apresentou o Relatório de Contas de Gerência do ano de 2021, depois de analisado pelos 

Conselheiros, procedeu-se à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. --------------------------- 

Ponto três – Aprovar o mapa de férias da Diretora.  

O Conselho Geral aprovou, por unanimidade, o mapa de férias da Diretora de nove a dez de maio, vinte 

e dois a trinta e um de agosto e seis a sete de outubro de dois mil e vinte e dois e de três a seis de janeiro 

de dois mil e vinte e três. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto quatro – Outros assuntos 

Não foi tratado nenhum assunto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco - Aprovação da ata em minuta. 

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

 

Escola Secundária Martins Sarmento, 29 de março de 2022 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

Frederica Sampaio 


