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Escola Secundária Martins Sarmento 
          CÓDIGO DA ESCOLA: 402187 

 
Conselho Geral 

 

RESENHA DA REUNIÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
Ponto um - Informações.  

i) Projetos nacionais e europeus em funcionamento na escola: 

1. Programa Eco-Escolas – A ser trabalhado no âmbito do Grupo de Projetos de Desenvolvimento Educativo 

(GPDE); 

2. Educação para a Saúde - Selo Escola Saudável 2021-2023 - O logótipo continua a ser utilizado nos documentos 

oficiais da escola; 

3. Clube Ciência Viva – a ser trabalhado no âmbito do Plano Escola 21|23 Escola +; 

4. Plano Nacional de Cinema - Dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos letivos anteriores e integrar as 

dinâmicas no planeamento curricular das turmas, no âmbito do Plano Escolas +21|23; 

5. Programa ERASMUS+, Ação Chave 2: Parcerias de Intercâmbio Escolar projeto com o título “Clean Water 

Clean Future” a ser executado de 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022; 

6. Programa ERASMUS+ Ação Chave 2: Parcerias de Intercâmbio Escolar projeto com o título “Healthy School” 

a ser executado de 1 de novembro de 2022 a 01 de julho de 2023, 

7. Desporto Escolar – a ser desenvolvido no âmbito do Plano 21|23 Escola +; 

8. Projeto UAARE – 45 alunos (18 novos) Futebol, Lutas, Ginástica, Patinagem, Ténis, Basquetebol, Xadrez, 

Natação, Andebol e Atletismo. Ao longo do ano o nº de alunos e modalidades podem sofrer alterações;  

9. Clube Europeu Martins Sarmento – A ser trabalhado no âmbito do GPDE; 

10. Programa A Empresa da Junior Achievement Portugal;  

11. “Os Originais” projeto de empreendedorismo social – Trabalho de articulação com o projeto inicial da CIM do 

AVE; 

ii) A Aluna Ana Beatriz da Silva Marques, 12º ano em 2021/2022, venceu as IX Olimpíadas da Língua Portuguesa 

que se realizaram no dia 31 de maio de 2022. As Olimpíadas são uma iniciativa da Direção‐Geral da Educação, em 

parceria com o Plano Nacional de Leitura, a Direção-Geral da Administração Escolar, a Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, o Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa, Porto, e a Escola Secundária de Camões, 

Lisboa. Realizaram a prova 176 alunos do Escalão B (Ensino Secundário);  

iii) O debate subordinado ao tema "A Democracia em Portugal", integrado no Projeto Democracia, para que te 

quero? Levar os fundamentos da democracia às escolas, através da rádio (TSF Rádio Notícias), em parceria com 

Direção-Geral da Educação (DGE), foi gravado no passado dia 18 de novembro e foi transmitido na tarde do dia 

23 de novembro, na TSF. O debate contou com a participação de alunos das turmas 11º CT4, 12º CT1, CT5, CT6 
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e SE1 e a orientação dos alunos, no trabalho de preparação, esteve a cargo das professoras Cristiana Lopes e Paula 

Silva e do professor Domingos Machado. A DGE esteve representada na pessoa da Dra. Susana Tavares; 

iv) A Associação de Estudantes para o ano letivo 2022/2023 – tomou posse no dia 09/12/2022 e já se encontra a 

desenvolver o seu Plano de Atividades;  

v) A escola foi convidada para participar no 2º Torneio de Retórica interescolas, a nível do concelho, promovido 

pela Associação Artística Vimaranense em parceria com a Câmara Municipal, e vai envolver alunos do 11º ano/2º, 

ano dos Cursos Científico humanísticos e profissionais:  

- O Torneio irá decorrer entre 5 janeiro e 30 maio de 2023;  

- Todas as turmas do 11.º ano (19 no total = 15 CCH + 4 CP) da ESMS já se inscreveram com equipas de 5 alunos 

(3 efetivos e 2 suplentes);  

- Os debates irão decorrer no mesmo espaço do ano letivo anterior, na Associação de Socorros Mútuos Artística 

Vimaranense (ASMAV);  

- Os Coordenadores de cada escola irão realizar o sorteio das turmas, temas e posições de cada debate no final de 

novembro;  

vi) A comunidade escolar vai juntar-se ao projeto das turmas que estão a trabalhar com o projeto de Voluntariado 

Martins Sarmento na angariação de bens alimentares não perecíveis, a decorrer durante os Torneios Solidários de 

Natal. Estes bens serão entregues a famílias carenciadas da União de Juntas de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. 

Sebastião, de que a ESMS faz parte. Será a nossa forma de ajudar algumas famílias carenciadas a sentir o espírito 

natalício, nestes tempos tão difíceis em que nos encontramos;  

vii) A Candidatura ao Centro Tecnológico de Informática foi deferida. Aguardamos a notificação da decisão;  

viii) Este ano vai-se realizar um Almoço de Natal, organizado pelos alunos do 1º ano do curso de Restauração 

utilizando a cozinha pedagógica para a sua confeção. Os alunos ainda estão a iniciar a formação pelo que não era 

possível organizar a tradicional Ceia de Natal;  

ix) Os conselheiros foram convidados a enviar para o email o.pregao@esmsarmento.pt artigos para publicação no 

Jornal “O Pregão”; 

x) A ocorrência do processo das Nicolinas 2021, número das Roubalheiras, foi arquivado por falta de possibilidade 

de identificação da identidade e paradeiro dos agentes do ilícito denunciado;  

xi) A empresa responsável pela manutenção das instalações da escola terminou o contrato em 31 de outubro. A 

contratação da empresa é da responsabilidade da Parque Escolar. Contudo, a Portaria que autoriza a contratação 

ainda não foi publicada; 

xii) Ao fim de um ano de negociações com a Parque escolar, conseguiu-se que fosse adjudicada a obra para fechar 

o pavilhão exterior, o que vai contribuir para a melhoria do espaço e como consequência das condições para o 

desenvolvimento da educação física. 

Ponto dois – Aprovar Relatório Anual de Atividades 2021/2022 

A Diretora apresentou o documento. Colocado à discussão, foi aprovado por unanimidade.  

Ponto três – Apreciar o Relatório de Autoavaliação, 3º período – 2021-2022 

Na apresentação do documento, a Diretora realçou os aspetos fortes e outros a melhorar, tendo o documento sido 

apreciado positivamente pelo Conselho Geral. 
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Ponto quatro – Aprovar o Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2021/2022 

- A Diretora apresentou o documento. Colocado à discussão, foi aprovado por unanimidade. 

Ponto cinco - Aprovar o Plano Anual de Atividades para o ano 2022/2023. 

- Depois de apresentado pela Diretora, o documento foi aprovado por unanimidade. 

Ponto seis – Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano económico de 2023. 

- O Conselho definiu as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o ano económico de 2023. 

Ponto sete – Outros assuntos 

- Não foram tratados outros assuntos. 

Ponto oito - Aprovar a ata em minuta. 

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

 

Escola Secundária Martins Sarmento, 15 de dezembro de 2022 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

Frederica Sampaio 


