ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUÊS DE POMBAL

CONSELHO GERAL
Assuntos tratados/deliberações
Reunião realizada a 20 de julho de 2021
Ponto 1 – Informações.
- A presidente do Conselho Geral iniciou a reunião informando que os conselheiros Rosa Goy,
representante da Fundação EDP, Helena Lencastre, representante da Junta de Freguesia de
Belém, e Nuno Barquinha, representante dos encarregados de educação, não poderiam estar
presentes.
- O diretor da escola, professor José Sendão, passa ao 6º escalão no final de setembro de 2021.
Este professor, atendendo a que exerce o cargo de diretor há menos de dois anos, optou por ser
avaliado pela menção qualitativa que lhe foi atribuída na última avaliação do desempenho, ao
abrigo do n.º 6 do artigo 40.º do ECD.
- No início do próximo ano letivo a presidente do Conselho Geral irá desencadear o processo
eleitoral do novo Conselho Geral, pois o atual cessa funções no início de dezembro de 2021.
- Relativamente ao pedido de alteração da tipologia de escola, o diretor informou que, de acordo
com a resposta que recebeu, a tutela entendeu, de forma incorreta, que a ESMP estava a
solicitar autorização para a criação de uma escola de ensino artístico, quando o objetivo do
pedido era o de permitir à ESMP oferecer o ensino articulado da música a partir do 5.º ano. O
diretor já esclareceu a situação e aguarda uma resposta por parte do Delegado Regional de
Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Francisco Neves.
- O diretor informou que a EAMCN vai abrir uma turma de jazz, a qual, com o acordo da tutela,
não irá articular com a ESMP.
- A ESMP está a perder espaço, não só devido ao crescimento da EAMCN, que já no presente
ano letivo ocupou mais três salas, mas também devido à decisão do IEFP em retirar à ESMP duas
salas partilhadas durante o presente ano letivo. A preocupação relativamente a esta situação foi
manifestada pelo diretor da ESMP ao Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo,
através de e-mail. O Conselho Geral deverá, numa próxima reunião, tomar uma posição sobre
este assunto.
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- O diretor informou que foi realizada, a seu pedido, uma reunião com o Clube de Futebol “Os
Belenenses” e a Junta de Freguesia da Ajuda, com vista ao acesso da ESMP ao Campo das
Salésias, diariamente entre as 8:30h e as 12:30h. Foi ainda acordado a elaboração de um novo
protocolo para regular esta parceria.
Estão a ser equacionadas com a Junta de Freguesia da Ajuda algumas horas de utilização dos
dois pavilhões gimnodesportivos junto ao Campo das Salésias. O espaço está ainda em fase de
remodelação.
- Quanto a recursos humanos, o diretor referiu que a escola está a perder elementos, sendo a
maioria dos professores contratados; informou sobre a colocação de docentes nos diferentes
grupos disciplinares, resultante do último concurso, e referiu que alguns dos docentes que
aceitaram a colocação se encontram na situação de mobilidade. Relembrou a falta de docentes
verificada no decorrer deste ano letivo e o impacto negativo desta no funcionamento dos cursos.
- Devido à saída da professora Lisete Spúlveda, responsável pela biblioteca, a escola abriu
concurso interno para professor bibliotecário e, posteriormente, concurso externo.
- As reuniões de avaliação ainda se encontram a decorrer, pelo que ainda não é possível fazer
um balanço dos resultados. Quanto à turma de ensino articulado de 12º ano, esta terminou este
ano. A avaliação interna foi muito boa e a externa, realizada no 11º ano nas disciplinas de Inglês
e Filosofia, foi excelente, o que evidencia o bom funcionamento do ensino articulado na ESMP.
Quanto ao exame nacional de Português, realizado no dia 2 de julho, os resultados serão
conhecidos no início do mês de agosto.
Sobre o processo de matrículas, o diretor informou que a escola está com falta de inscrições nos
cursos, incluindo os de desporto. A alteração dos procedimentos, em particular o portal de
matrículas, provocou um atraso na colocação dos alunos. O diretor enviou um e-mail à DGEstE
alertando para o problema e reforçando a necessidade de ser preenchida a rede aprovada, antes
de ser dada autorização para a abertura de novas turmas.
Ponto 2 – Aprovação da ata da reunião realizada a 17 de dezembro de 2020.
Depois de lida, a ata foi aprovada por unanimidade.
Ponto 3 – Tomada de posse da representante dos alunos do ensino secundário diurno, Mariana
de Almeida Rocha.
Não foi possível cumprir este ponto, por não comparência da aluna.
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Ponto 4 – Comissão Permanente.
O professor José Alberto Teixeira Rebelo da Silva foi substituído pela professora Vera Cruz, e a
representante dos encarregados de educação Ana Filipa Pessoa foi substituída por Cristina Maria
Santos Cristóvão.
Ponto 5 – Critérios de organização dos horários para o ano letivo 2021/2022.
Após análise, o documento foi aprovado por unanimidade.
Ponto 6 – Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades.
Atendendo a que algumas das atividades previstas no Plano Anual de Atividades não se
realizaram devido à situação de pandemia, o professor Vitor Rosa propôs que se incluísse no
documento essa referência. A proposta foi aprovada por unanimidade.
O documento foi aprovado por unanimidade.
Ponto 7 – Aprovação das férias do diretor.
O diretor propõe que as suas férias ocorram de 2 a 13 de agosto e de 4 a 22 de outubro de 2021.
A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade.
Ponto 8 – Outros assuntos.
O diretor informou que vai realizar-se, de 1 a 10 de agosto, um evento de música nas instalações
da ESMP (Festival VERÃO CLÁSSICO), organizado pela DSCH Associação Musical. A contrapartida
será a reparação e pintura do refeitório e de algumas paredes e tetos exteriores.
A professora Cidália referiu a participação dos alunos da ESMP no projeto O Cinema, cem anos
de Juventude " O Cinema e o Mundo - 2020-2021 O Tempo no Cinema". Este é um projeto
experimental de iniciação ao cinema, coordenado pela Cinemateca Francesa, que reúne, à
escala europeia e além-mar, profissionais de cinema, professores, salas de cinema, associações
e cinematecas. Os alunos, a partir da visualização de filmes, fazem exercícios filmados e realizam
pequenos filmes-ensaio, com regras do jogo iguais. No ano letivo 2020/2021 os alunos da ESMP
foram apresentar o filme-ensaio "SABINA" à Cinemateca Francesa, no contexto do Projeto
Internacional "CCAJ - Cinema Cent Ans de Jeunesse". Este projeto foi realizado em parceria com
a Associação "Os Filhos de Lumière", apoiado pela Academia de Conhecimento Gulbenkian
e financiado pela CML, ao abrigo do Concurso "Fazer Acontecer".
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A professora Vera Cruz referiu o Projeto Azulejar - Reabilitação do Bufete Escolar. A ideia
central deste projeto foi reabilitar o espaço do bufete escolar, de forma a criar um ambiente
mais alegre e dinâmico, capaz de promover a amizade e o convívio. Os alunos envolvidos
foram desafiados a recuperar alguns murais antigos e incompletos existentes na escola e a
interligá-los com novos padrões criados por eles.
A professora Vera Cruz, referindo-se aos vários projetos promovidos pela escola, lamentou o
facto de estes serem pouco divulgados. A este propósito, a representante da Junta de Freguesia
de Belém, Maria Cid, relembrou o projeto Rádio Belém e renovou o convite de participação à
ESMP.
A professora Lisete Sepúlveda, por ter concorrido, vai sair da ESMP e deixará de fazer parte do
Conselho Geral a partir de 1 de setembro. A professora Gorete Figueiredo salientou o excelente
trabalho desta colega na biblioteca, da qual foi responsável nos últimos anos. A presidente do
Conselho Geral referiu, igualmente, o excelente trabalho desenvolvido pela colega Lisete
Sepúlveda e elogiou o seu profissionalismo como docente e como coordenadora da biblioteca.
Sugeriu ao diretor da ESMP a atribuição de um louvor a esta professora pelo excelente trabalho
desenvolvido na biblioteca.

Lisboa e ESMP, 20 de julho de 2021

A Presidente do Conselho Geral

(Maria Elisabete Capela Rodrigues)
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