ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUÊS DE POMBAL

CONSELHO GERAL
Assuntos tratados/deliberações
Reunião realizada a 27 de julho de 2020
Ponto 1 – Informações.
- A pedido da Presidente do Conselho Geral o diretor da escola, professor José Sendão, fez um
breve resumo das condições em que decorreu o final do ano letivo. Devido à situação de
pandemia provocada pelo COVID-19 o final do ano letivo foi atípico, tendo as aulas decorrido de
forma não presencial e com recurso à tecnologia. A escola distribuiu cerca de 40 computadores
pelos alunos mais necessitados, de modo a permitir que estes pudessem acompanhar as aulas.
Em termos de resultados, os alunos que apresentaram os trabalhos solicitados pelos professores
e que participaram nas aulas síncronas obtiveram sucesso. Quanto à situação dos alunos que se
encontravam em processo de recusa escolar, antes do encerramento das escolas, esta não foi
fácil. Relativamente aos estágios dos cursos profissionais, estes decorreram normalmente,
embora nalguns casos com recurso ao teletrabalho. Os alunos de mecatrónica deslocaram-se às
empresas e o aproveitamento geral foi bom. As provas de aptidão profissional decorreram
remotamente, sendo o número de alunos que as defendeu presencialmente muito reduzido.
- O diretor informou ainda que, devido à pandemia do COVID-19, não foi possível divulgar a
oferta formativa da escola na feira de emprego e educação Futurália, cuja edição deste ano foi
cancelada, nem em qualquer outra feira de educação, como habitualmente acontece. No que
diz respeito aos cursos que a ESMP oferece, verifica-se uma procura crescente pelos cursos de
desporto e um interesse muito reduzido pelos cursos de eletricidade e de mecatrónica. Os
cursos de informática também registam uma menor procura por parte dos alunos.
Relativamente ao decréscimo de procura verificado em alguns cursos, o professor Vítor Rosa
interroga-se sobre o que é possível a escola fazer, nomeadamente no que diz respeito aos Cursos
de Educação e Formação. Será que podemos reverter a situação de a escola ser uma escola não
agrupada, pergunta este professor. Quanto à publicitação da oferta formativa da escola, o
mesmo professor sugere a criação de um grupo que a faça junto das escolas da zona. A
professora Vera Cruz reforçou a necessidade de se criar um núcleo de divulgação que funcione
ao longo do ano letivo.
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Ponto 2 – Aprovação da ata da reunião realizada a 8 de junho de 2020.
Depois de lida, a ata foi aprovada por unanimidade.
Ponto 3 – Critérios de organização dos horários para o ano letivo 2020/2021.
Após alguns esclarecimentos, o documento foi aprovado por unanimidade.
Ponto 4 – Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades.
Os presentes consideraram que este documento poderá ser melhorado no futuro. A este
respeito, o diretor informou que, no próximo ano letivo, a direção irá mudar radicalmente a
construção deste tipo de relatório, de modo a que este seja mais completo em termos de
informação.
Após estas considerações, o documento foi aprovado por unanimidade.
Ponto 5 – Discussão da proposta de alteração da tipologia de escola.
Presentemente está a funcionar na Escola Secundária Marquês de Pombal (ESMP) a Escola
Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN), verificando-se um ensino articulado
nos 7º e 10º anos. Atendendo a que os alunos da EAMCN iniciam o seu percurso artístico no 5.º
ano e que esta escola não consegue satisfazer a procura, a direção da ESMP propõe a abertura
de uma turma de 5.º ano de ensino articulado e a alteração da tipologia da ESMP, isto é, a
passagem de escola do 3º ciclo e ensino secundário a escola de 2º e 3º ciclos e ensino
secundário.
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
Ponto 6 – Aprovação das férias do diretor.
O diretor propõe que as suas férias ocorram de 10 a 18 de agosto e de 6 a 21 de outubro de
2020.
A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade.
Ponto 7 – Outros assuntos.
A representante da Junta de Freguesia de Belém, Helena Lencastre, convidou a ESMP a
participar no projeto Rádio Belém. A aceitar o convite, a escola poderá fazer parte do grupo que
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vai montar o projeto ou simplesmente participar esporadicamente. Este projeto integra-se no
projeto Escolas com Voz.
Lisboa e ESMP, 28 de julho de 2020

A Presidente do Conselho Geral
Maria Elisabete Capela Rodrigues
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