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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O RELATÓRIO 

Nos termos da alínea a) do art.º 20.º e para os efeitos previstos na alínea f) do art.º 13.º do RAAG, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

224/2009 de 11 de setembro e republicado nos termos do n.º 1 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, apresenta-se o presente Relatório Final de Execução do Plano de Atividades do ano letivo de 2013/2014. 

O presente relatório incide sobre toda a atividade desenvolvida pela ESEQ no ano letivo de 2013/2014, 

desde o dia 1 de setembro de 2013 a 31 de agosto de 2014. 

1.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS DA ESEQ 

O Plano Anual de Atividades (PAA) 2013/2014 foi elaborado em função das propostas emanadas de 

todos os órgãos e estruturas da ESEQ (Figura 1.2.1), responsáveis por todas as atividades escolares 

planificadas para o ano letivo. 

 
Figura 1.2.1-Órgãos e estruturas da ESEQ 
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2. ATIVIDADE DO CONSELHO GERAL 

O Conselho Geral da ESEQ reuniu-se pela primeira vez no ano lectivo de 2013-2014, no dia oito de 

Outubro de dois mil e treze, para aprovar os critérios de avaliação do Diretor da escola e respectiva Carta de 

Missão. Ambos os documentos foram aprovados por unanimidade pelos presentes. 

Na reunião efectuada a onze de Dezembro de dois mil e treze, foi acrescentada uma adenda ao Projeto 

Educativo da Escola, tendo em atenção os critérios para a formação de turmas e elaboração de horários. Foi 

também apreciado e aprovado por unanimidade o Relatório de Execução do Plano Anual de Atividades, 

referente ao ano lectivo de 2012-2013, saudando-se o facto de muito poucas das atividades programadas terem 

ficado por realizar e chamando-se a atenção para a envolvência de um vasto número de professores e alunos na 

execução das mesmas. Foi também aprovado o Plano Anual de Atividades para o ano lectivo de 2013-2014. 

Chamado a pronunciar-se sobre o mesmo, o Conselho Geral reconheceu a quantidade e qualidade elevada das 

propostas de atividades planeadas e o grau de envolvência da comunidade escolar que, à partida, parece 

elevado. Finalmente, procedeu-se nesta reunião à avaliação do diretor da ESEQ, tendo sido avaliado com 9,750 

pontos numa escala de zero a dez., uma vez que os membros do Conselho Geral entenderam que no essencial, 

o professor José Eduardo Lemos de Sousa tem sido um bom gestor e um bom diretor, tendo em atenção as 

exigências do cargo. 

Reuniu-se novamente o Conselho Geral, a nove de Fevereiro de dois mil e catorze, constando da sua 

Ordem de Trabalhos a análise dos inquéritos sobre o grau de satisfação dos professores e alunos que, em geral, 

foi considerada elevada ou muito elevada. Foram analisados também os resultados escolares referentes ao 

primeiro período. Foram também aprovadas as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento referente ao 

ano civil de dois mil e catorze, tendo em atenção pilares fundamentais para o funcionamento da escola como a 

segurança, a realização das atividades previstas no Plano Anual de Atividades, a conservação e manutenção de 

instalações e equipamentos e os apoios sociais aos alunos mais carenciados. Este documento orientador foi 

aprovado, unanimemente, pelos presentes. 

A treze de Maio de dois mil e catorze, voltou a reunir-se o Conselho Geral, tendo como único ponto na 

sua agenda, a aprovação do Relatório de Contas de Gerência da ESEQ, referente ao ano de dois mil e treze. Foi 

entendimento do Conselho que este relatório espelha as orientações traçadas no documento “Linhas 

orientadoras para a elaboração do orçamento de dois mil e treze”, oriundas deste órgão. Entendeu-se também 

que a escola continua a ser gerida, em termos financeiros, com parcimónia e bom senso, tendo sido executadas 

todas as atividades fundamentais ao normal funcionamento da escola, apesar do clima de austeridade reinante. 

Finalmente, as atividades do Conselho Geral, no ano lectivo em causa, terminaram com uma reunião 

realizada no dia vinte e dois de Julho de dois mil e catorze. Foram aprovadas alterações ao Regulamento Interno 

da ESEQ, integrando legislação recente e também uma clarificação da distribuição dos docentes pelos vários 
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departamentos disciplinares. Os critérios para a constituição de turmas e elaboração de horários foram 

aprovados. Foram aprovadas também alterações aos Planos Curriculares, nomeadamente uma nova distribuição 

de tempos lectivos pelas várias disciplinas, tendo em atenção, nomeadamente, a existência de exames 

nacionais. Fez-se também uma reflexão sobre os resultados da primeira fase dos exames nacionais de dois mil 

e catorze, mostrando-se regozijo pelos resultados alcançados pelos alunos nas várias disciplinas, com exceção 

de três, para as quais se pediu a necessária atenção. 

E foram estes os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano lectivo pelo Conselho de Escolas, para além 

da participação protocolar nos vários eventos realizados ao longo do ano lectivo e para os quais foi solicitada a 

sua participação.  
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3. ATIVIDADES DA DIREÇÃO 

3.1. ATIVIDADES ESCOLARES 

O ano letivo 2013/2014 iniciou-se com o desenvolvimento de diversas atividades preparatórias que se 

desenrolaram antes do dia 1 de setembro e tidas como imprescindíveis para a sua efetivação. Assim, e para que 

conste, referem-se as seguintes: 

• Planificação e organização do serviço de matrículas e constituição de turmas; 

• Distribuição do serviço letivo e não letivo; 

• Elaboração dos horários dos Alunos, Pessoal Docente e Não Docente; 

• Calendarização e planificação das reuniões e outras atividades de lançamento do ano letivo para as 

estruturas: Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Conselho de Diretores de Turma, 

Reunião Geral de Professores e Reunião Geral de Pessoal Não Docente; 

As atividades escolares – letivas e não letivas – cuja responsabilidade de implementação/participação 

compete à Direção da ESEQ, decorreram de acordo com o previsto, sendo de destacar (Tabela 3.1.1): 

Tabela 3.1.1-Atividades escolares da competência da Direção 

MÊS DIA ATIVIDADE 

Setembro 9 

– Reunião de Conselho Pedagógico  
– Reunião Geral de Professores  
– Reuniões de Departamento Curricular  
– Reunião do Pessoal Não Docente  
– Jantar Buffet do Pessoal Docente e Não Docente 

Setembro 11 
– Reunião conjunta dos Conselhos de Diretores de Turma 
– Afixação de listas definitivas e horários das Turmas  
– Reunião dos professores do Curso Profissional 

Setembro 12 
– Reuniões de Conselho de Turma  
– Reuniões com os Departamentos Curriculares 

Setembro 13 
– Receção aos alunos e receção aos Pais dos alunos dos 7.º e 10.º Anos 
– Receção aos alunos dos 8.º, 9.º, 11.º e 12.º Anos 

Setembro 16 – Início das aulas 

Setembro 27 – Entrega dos Diplomas aos alunos que concluíram o 12.º Ano em 2011/12 

Setembro/Outubro  - Procedimentos de contratação de docentes para necessidades residuais 

Setembro/Outubro  - Procedimentos de contratação de Técnico Superior Assistente Social 

Setembro/Outubro   - Celebração/Revisão de protocolos e acordos entre a ESEQ/Entidades diversas 

Outubro 24 – Reunião com a Associação de Pais e EE da ESEQ 

Novembro 28 e 29 – Reuniões dos Departamentos Curriculares com o Diretor e equipa do Gabinete 
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Tabela 3.1.1-Atividades escolares da competência da Direção (continuação) 

MÊS DIA ATIVIDADE 

Novembro 26 – Tomada de posse dos novos órgãos da Associação de Estudantes da ESEQ 

Dezembro 9 - Auditoria ao Sistema de Gestão de Qualidade da ESEQ 

Abril 4 – Dia do Aluno da ESEQ 

Maio 8 – Sessão de encerramento – “Escola da Minha Vida” 

Maio 23 – Inauguração do ArtESEQ 

Junho 6 – Festa de encerramento do ano letivo – organização da Associação de Pais e EE 

Junho 6 – Termo das aulas para os  9.º, 11.º e 12.º Anos 

Junho 13 – Termo das aulas para os 7.º, 8.º e 10.º Anos 

Junho 17 – Início da 1.ª fase dos exames nacionais 

Julho 21 - Cerimónia de atribuição de Diplomas e Prémios do Quadro de Valor e Excelência 
 

As atividades letivas tiveram início no dia 16 de setembro para as 47 turmas (mais uma que em 2012/13), 

1.212 alunos e 95 professores (mais 29 alunos e menos 4 professores, respetivamente, que em 2012/13). No 

arranque do ano letivo estavam por preencher ainda doze horários docentes, dos seguintes grupos disciplinares:  

290 – Educação Moral e Religiosa: 1  

350 – Espanhol: 3  

400 – História: 1 

420 – Geografia: 2 

430 – Economia: 1 

510 – Física e Química: 2 

550 – Informática: 1 

910 – Ensino Especial: 1 

Encontrava-se, ainda, por colocar um Técnico Especializado na área da Assistência Social. 

As reuniões intercalares de Conselhos de Turma e as reuniões de avaliação dos alunos decorreram com 

normalidade, tendo sido cumpridos os objetivos propostos. As reuniões de Conselho de Turma ocorreram logo 

no início do ano letivo para conhecimento e acerto de procedimentos relativos a alunos que apresentavam 

Necessidades Educativas Especiais. Realizaram-se, também, reuniões de conselho de turma intercalares em 

período pós-letivo, de modo a evitar prejuízo das atividades letivas, por um lado, e por outro, de forma a 

possibilitar e incentivar a presença dos encarregados de educação e dos alunos. De realçar, também, a utilidade 

das reuniões do Conselho de Diretores de Turma para preparação dos Conselhos de Turma intercalares e de 

avaliação de final de período. 
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Em 8 de novembro de 2013 e 14 de março de 2014 ocorreram situações de greve nacionais. No primeiro 

caso foi suspensa a totalidade das atividades escolares e, no segundo, as atividades decorreram com a 

suspensão parcial de alguns serviços. 

Nos dias 24 e 31 de dezembro houve concessão de tolerância de ponto aos funcionários públicos por 

determinação governamental. 

Durante o período ora em apreço deu-se continuidade ao processo de implementação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade, tendo-se realizado todos os procedimentos previstos para manutenção e melhoria do 

sistema.  

Os diversos serviços, exames, matrículas, etc., decorreram com normalidade e dentro dos prazos 

previstos. 

Nos dias 28 e 29 de novembro de 2013, o diretor e respetivo Gabinete reuniu com os diversos 

departamentos curriculares a fim de se analisarem os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais 

bem como proceder à auscultação dos docentes sobre este assunto e/ou outros de natureza diversa que se 

entendesse ser pertinentes para melhorar o funcionamento da escola. Nessas reuniões foram também 

estabelecidas metas e objetivos, quantificáveis, a alcançar pela ESEQ no que tange aos resultados dos alunos 

nos exames nacionais.   

A 15 de novembro realizou-se a eleição para os órgãos sociais da Associação de Estudantes da ESEQ. 

Durante o ano letivo de 2013/14 realizaram-se várias reuniões entre a autarquia Municipal, a DSRN-

DGEstE e as escolas e agrupamentos de escolas do concelho no sentido de se estabelecer a rede escolar para 

o ano letivo 2014-15. 

3.2. OUTROS PROJETOS 

As atividades propostas pelo Diretor, constantes do Plano de Atividades, foram desenvolvidas com êxito e 

de acordo com a programação, tendo sido realizadas, na totalidade ou parcialmente, as que a seguir se elencam 

(Tabelas 3.2.1 a 3.2.4): 

Tabela 3.2.1-Atividades do âmbito da Higiene e Segurança 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Cooperação com a P.S.P. no âmbito do programa “Escola Segura” 1 0,00 € 

Revisão do sistema de combate a incêndio da ESEQ 300 159,90 € 

Revisão da rede elétrica (emergência) e segurança das instalações (Alarme) 800 1.042,52 € 

Revisão periódica da rede de gás 300 180,00 € 

Atualização e Execução do Plano de Emergência da ESEQ  1 0,00 € 

Renovação parcial dos fardamentos dos Assistentes Operacionais 300 804,0788 € 
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NÃO PREVISTAS    
Farmácia 0  307,07€ 

TOTAL 1.802,00 2.494,89 

Tabela 3.2.2-Atividades do âmbito das Instalações 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Beneficiação das instalações adstritas aos Serviços Administrativos   2.500,00 5.922,45 

Manutenção de telhados 2.500,00 0,00 

Criação de novo espaço para oficina de reparações e manutenção  7.500,00 0,00 

Pintura da Copa, corredor de acesso e despensa 10.000 0,00 

Reposição das espécies em falta e tratamento do jardim da ESEQ 1.000,00 749,94 

Manutenção Geral 6.500,00 9.095,26 

NÃO PREVISTAS   
 

Prateleiras - banco de troca de manuais escolares 0  282,30€ 

TOTAL 30.000,00  16.049,90  

Tabela 3.2.3-Atividades do âmbito dos Equipamentos 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Aquisição de material didático e pedagógico, por proposta dos Departamentos 
Curriculares e outras estruturas 5.000,00 4.571,83 € 

Aquisição/reparação de mobiliário dos serviços de administração escolar  3.000,00 3.208,00 € 

Aquisição de vários equipamentos desportivos 2.500,00 1.048,62 € 

NÃO PREVISTOS  
Estação de rádio   393,84 € 

Termoacumulador da cozinha  2.056,56 € 

Reparação de equipamentos da cozinha  136,53 € 

Maq. Lavar loiça  628,00 € 

TOTAL 10.500,00 11.278,85 € 

Tabela 3.2.4-Outros Projetos e Atividades Relevantes  

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Formação de pessoal Docente e Não Docente 1.000,00 966,00   

Auditoria Sistema de gestão da Qualidade 500,00 0,00   
Suprimento das carências de pessoal auxiliar (cooperação com Programa do 
Centro de Emprego) 2.500,00 0,00   

Comemoração de efemérides 3.000,00 2.146,06   

Publicação do “Anuário da ESEQ” 4.000,00 0,00   

Publicação da 5.ª edição dos Jornal “Ecos” 2.500,00 1.298,50   

Promoção / Divulgação da ESEQ / Concurso 8 e Meio 1.500,00 1.161,08   

Desporto Escolar 1.000,00 474,88   
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Clube Europeu / Atividades de intercâmbio / PROAVL (programa aprendizagem ao 
longo da vida) 5.000,00 5.566,00   

Biblioteca Escolar / Centro de Recursos – Acervo documental 1.500,00 1.996,83   

TOTAL 22.500,00 13.609,35 
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4. ATIVIDADES DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

4.1. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

4.1.1. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA (DCM) 
Prof. José Dias Milheiro (Coordenador) 

Introdução 

O Departamento de Matemática, constituído pelas disciplinas de Matemática e de Oficina das Ciências do 

Ensino Básico e pelas disciplinas de Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais do 

Ensino Secundário, era composto por doze professores. 

Pela especificidade de cada uma das disciplinas deste Departamento, o coordenador dividiu-o em secções e 

solicitou a colaboração de todos os componentes na coordenação, organização e gestão das atividades da 

respetiva secção e sempre com a supervisão, por parte do coordenador, de todas elas. 

 

Reuniões 

O Departamento Curricular reuniu com regularidade e com a periodicidade prevista pelo Regimento e os 

docentes cumpriram as funções que lhe foram atribuídas. 

Todas as reuniões deste conselho foram convocadas, planificadas e coordenadas em consonância com o 

Conselho Pedagógico. 

A comunicação entre os elementos do Departamento foi facilitada com o recurso ao correio eletrónico que, 

por ser uma via de transmissão de informação fácil e eficaz, serviu como meio de articulação de tarefas inter 

pares facilitando o que a distância, por vezes, impede. 

Ao longo do ano letivo, para além das reuniões de Departamento, realizaram-se reuniões do grupo 

disciplinar – uma por semana – e muitas outras, menos formais, pelas secções que compõem este 

Departamento. 

O coordenador deste Departamento participou: 

• em todas as reuniões do Conselho Pedagógico, que decorreram até este momento; 

• em reuniões menos formais convocada pelo Diretor da ESEQ, para além das do Conselho Pedagógico; 

Nas reuniões, de acordo com as suas competências, o Conselho: 

• Elaborou as planificações de todas as disciplinas que compõem este Departamento, em secção; 
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• Fez a apresentação, reflexão e análise pormenorizada dos Critérios Gerais de Avaliação da ESEQ; 

• Definiu estratégias de trabalho; 

• Promoveu o trabalho colaborativo; 

• Definiu orientações metodológicas a realizar em ambiente de aula; 

• Procedeu à conceção e reflexão e do Regimento do Departamento; 

• Procedeu à análise dos resultados das avaliações dos alunos, no final de cada período, e discutiu estratégias de 

remediação das situações problemáticas (como por exemplo: a proposta de alunos para o apoio individualizado 

ou em grupo, a elaboração de fichas de trabalho especificamente elaboradas para colmatar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, etc.); 

• Fez uma avaliação contínua do cumprimento dos programas/planificações das disciplinas. 

• Fez a análise dos resultados dos alunos da ESEQ nos exames nacionais de 2013 e a análise de propostas de 

estratégias de ação para melhoria destes resultados; 

 

Cumprimento dos programas 

Os programas foram integralmente cumpridos em todas as disciplinas que compõem este Departamento. 

As planificações, sendo um processo dinâmico, foram sendo adequadas ao longo do ano letivo, conforme as 

circunstâncias, e foram cumpridas. 

 

Atividades e projetos desenvolvidos 

Testes intermédios de Matemática do 9.º ano e de Matemática A do 12.º ano. 

Olimpíadas de Matemática. 

Um conto que conta. 

 

Apoios aos alunos 

  Todos os professores, à exceção do coordenador, estiveram em atividades formais de apoio aos alunos quer 

em Sala de Estudo quer em ambiente de aula de apoio. 

  O coordenador, em atividade informal, prestou apoio individualizado alunos dos 10.º e 11.º anos na Biblioteca 

da ESEQ. 
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Avaliação 

Avaliação interna 

Tabela 4.1.1.1- Resultados médios das avaliações internas do DMCE, no ensino regular 

Ano de 

Escolaridade 

Disciplina Classificação média 

7.º 
Matemática 3,6 

Oficina das Ciências 4,1 

8.º Matemática 3,9 

9.º Matemática 3,2 

10.º 

Matemática A 12,7 

Matemática B 12,7 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 12,4 

11.º 

Matemática A 12,9 

Matemática B 12,4 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 11,7 

12.º Matemática A 13,2 

 

Avaliação externa  

Tabela 4.1.1.2- Avaliação externa 

Disciplina 
Número de 

provas 
Média na ESEQ Média nacional 

Matemática 25 71 53 

Matemática A 192 9,8 9,2 

Matemática B 18 10,8 9,3 

Matemática Aplicada às Ciência Sociais 21 11,8 10,0 

 

Os valores apresentados (Tabelas 4.1.1.1 e 4.1.1.2) evidenciam um bastante sucesso no aproveitamento 

dos alunos da ESEQ, nas disciplinas lecionadas pelos professores do DMCE. 

 

Conclusão 

 O conjunto de atividades, em ambiente de aula, levadas a cabo pelos professores deste Departamento, 

motivou e incentivou os alunos tendo-se verificado, ao longo do ano, progressos nas suas realizações. Nestas 

atividades, os professores tiveram em conta o Projeto Educativo da Escola, estimulando os alunos a pensar por 

si próprios, a desenvolver capacidades e a estimular a autonomia. 
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 De um modo geral, o Departamento considera que todos os docentes que o compõem se preocuparam 

em proporcionar, dentro e fora das salas de aula, uma atmosfera de participação viva e cativante, no 

desenvolvimento da formação integral dos alunos. 

 

4.1.2. DEPARTAMENTO CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS (DCFN) 
Prof. Manuel Joaquim Fernandes Rato (Coordenador) 

Introdução 

No ano letivo 2013/2014, dezoito (18) professores constituíram o DCFN, oito do grupo de recrutamento 510 

(Física e Química) e dez do grupo de recrutamento 520 (Ciências Naturais e Biologia). 

Pela especificidade de cada uma das disciplinas do DCFN, o coordenador solicitou a colaboração da 

professora Ana Maria Felgueiras na coordenação do departamento, ficando corresponsável pela organização e 

gestão das atividades do grupo 520. É de realçar o bom trabalho desenvolvido pela professora Ana Maria 

Felgueiras. 

O coordenador promoveu entre os professores do DCFN, uma atitude de cooperação, de diálogo, de 

partilha de experiências e de materiais, numa filosofia de responsabilidade profissional, sempre direcionada para 

o sucesso nas aprendizagens dos alunos, e no respeito pela autonomia de cada professor.  

 
Reuniões 

Ao longo do ano letivo realizaram-se seis reuniões ordinárias de departamento, uma reunião semanal por 

grupo disciplinar e muitas outras, menos formais, nos grupos disciplinares e nos grupos de planificação. 

Nas reuniões, além das informações dos assuntos tratados em Conselho Pedagógico, fez-se: 

• Elaboração de planificações, das disciplinas da responsabilidade deste departamento, no que respeita 
aos conteúdos a lecionar, que constam dos Programas Oficiais, e aos instrumentos de avaliação a 
utilizar; 

• Análise dos resultados dos alunos da ESEQ nos testes intermédios de 2014 e nos exames nacionais de 
2013 e análise de propostas de estratégias de ação para melhoria destes resultados; 

• Apresentação, reflexão e análise pormenorizada dos Critérios Gerais de Avaliação da ESEQ; 
• Definição de estratégias de trabalho; 
• Planificação das atividades a realizar em ambiente de aula e extra aula; 
• Planificação das atividades inter e transdisciplinares, a realizar em cada ano de escolaridade e em cada 

disciplina lecionada por professores do DCFN; 
• Análise dos casos mais problemáticos bem como de excelência, dos alunos que frequentaram as 

disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento; 
• Análise dos resultados das avaliações dos alunos, no final de cada período, e discussão de estratégias 

de remediação das situações problemáticas (como por exemplo: a proposta de alunos para o apoio 
individualizado ou em grupo, a elaboração de fichas de trabalho especificamente elaboradas para 
colmatar as dificuldades apresentadas pelos alunos, etc.); 

• Balanço do cumprimento dos programas/planificações das disciplinas; 
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 O coordenador do DCFN participou: 

• Em todas as reuniões do Conselho Pedagógico, que decorreram até este momento; 
• Em reuniões informais convocada pelo Diretor da ESEQ, para além das do Conselho Pedagógico; 
• Nos júris de seleção dos professores contratados para este departamento. 

 
 
Cumprimento dos programas 

Os professores do DCFN cumpriram integralmente as planificações elaboradas no início do ano letivo e 

aplicaram os instrumentos de avaliação previstos. 

 

Atividades e Projetos 

Os professores deste departamento desenvolveram e participaram num grande e diversificado número 

de atividades no âmbito do PAA, sobre as quais apresentaram o respetivo relatório de execução e avaliação, 

elaboraram e corrigiram provas de equivalência à frequência, corrigiram exames nacionais, participaram no 

serviço de vigilância e no secretariado de exames bem como noutras atividades administrativas.  

Os professores analisaram e apreciaram os manuais apresentados pelas diversas editoras para as 

disciplinas de Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais do 8.º ano de escolaridade.   

Os professores do DCFN prestaram apoio a alunos desde o início do ano letivo ou por períodos de 

tempo irregular, em horas definidas na componente não letiva dos horários dos professores. No final do ano 

letivo os professores do 11.º ano de Biologia/Geologia e de Física e Química A agendaram aulas de preparação 

para exame com os alunos das respetivas turmas. 

É de referir ainda o trabalho desenvolvido por professores deste departamento na coordenação dos 

Diretores de Turma do Ensino Básico e do Ensino Secundário, na coordenação do Núcleo de Projetos e 

Atividades, na coordenação da Equipa de Avaliação Interna e na coordenação dos projetos “Eça Dinâmica” e 

“Educação Para a Saúde”. 

    
Avaliação 
 Os resultados das avaliações dos alunos estão interligados com o trabalho desenvolvido a nível de 
departamento. 
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Tabela 1 - Resultados médios das avaliações internas do DCFN, no ensino regular 

Ano de 
escolaridade Disciplinas do DCFN 

Nível médio ou 
Classificação média 

% média de 
positivas 

7.º Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais  4,2 100 % 
8.º Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais 4,3 100 % 
9.º Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais 3,8 96,2 % 

10.º Biologia / Geologia e Física e Química A 13,9 91 % 
11.º Biologia / Geologia e Física e Química A 13,1 88 % 
12.º Biologia, Física e Química 17,5 100 % 

 
Tabela 2 - Resultados dos exames, da 1.ª fase, em 2014, dos alunos internos da ESEQ 

Código Disciplina Nº provas de exame - 
ESEQ 

Média exame - 
ESEQ 

Média exame - 
Nacional 

702 Biologia e Geologia (10.º/11.º) 148 12,5 11,0 
715 Física e Química A (10.º/11.º) 149 10,9 9,2 

 
Os valores apresentados evidenciam sucesso no aproveitamento dos alunos da ESEQ, nas disciplinas 

lecionadas pelos professores do DCFN. 
 
Conclusão 

Os docentes do departamento desenvolveram atividades e projetos que permitiram alcançar muitos dos 

objetivos e metas do Projeto Educativo e do Contrato de Autonomia da ESEQ. 

Os professores do DCFN desenvolveram um trabalho colaborativo, empenhado e muito positivo na 

resolução de problemas e na busca da melhoria dos resultados escolares. 

 

 
4.1.3. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS (DCL) 

Prof.ª Albertina Anjo (Coordenadora) 

Introdução 

A atuação do Departamento de Línguas centrou-se no processo ensino/aprendizagem da língua materna 

e das línguas estrangeiras, nomeadamente das línguas inglesa, francesa e espanhola. Neste ano letivo, vinte e 

três docentes integraram o DCL, pertencendo catorze docentes ao grupo disciplinar de Português/Francês (300), 

seis ao grupo disciplinar de Inglês (330) e três ao grupo disciplinar de Espanhol (350). Dada a especificidade de 

cada grupo a coordenadora designou um docente responsável (Prof.ª Ângela Grave) pelo trabalho realizado no 

grupo de Português/Francês e outro (Prof.ª Maria das Dores Silva) pelo trabalho realizado no grupo de 

Espanhol. 

 Foi preocupação constante dos professores preparar os alunos para o prosseguimento de estudos e 

para a inserção plena na vida social e profissional, contribuindo para a formação de bons utilizadores de línguas 

e promovendo a educação para a cidadania. Deste modo, a par do desenvolvimento da proficiência linguística os 

docentes orientaram os seus esforços, também, no sentido de educar para a compreensão mútua entre 

comunicadores. Os professores procuraram que os seus alunos adquirissem uma atitude crítica, valorizando a 

diversidade linguística e cultural existente no mundo que nos rodeia. Subjacente a estas diretrizes, o 
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departamento teve sempre presente o cumprimento das metas desta instituição de ensino e o reforço dos 

compromissos assumidos pela ESEQ com a comunidade e as famílias. 

A melhoria dos resultados escolares assumiu-se como objetivo primordial a alcançar, tendo tal propósito 

exigido um envolvimento e uma participação ativa de todos os docentes. O trabalho em equipa e a assunção de 

práticas reflexivas desempenhou um papel crucial na missão de educar. Foram igualmente decisivos a 

discussão, confronto e negociação de ideias bem como a aprendizagem colaborativa. No âmbito da disciplina de 

Português, foram vários os procedimentos que reforçaram a preparação dos alunos para o exame nacional. 

Assim, destaca-se a realização do teste intermédio no 9.º e 12.º anos, a realização dos testes internos com uma 

estrutura semelhante à do exame nacional, a aplicação de critérios de correção semelhantes ao exame nacional, 

o encaminhamento de alunos para o apoio educativo e um maior envolvimento dos encarregados de educação 

no processo ensino/aprendizagem dos alunos. Os discentes de Espanhol sujeitos a exame nacional foram, de 

igual modo, alvo de um “treino” intensivo com a realização de provas com estrutura semelhantes às do exame 

nacional. Os testes intermédios de língua inglesa foram analisados pelos docentes, tendo servido de ponto de 

partido para a elaboração das provas de avaliação internas.  

 A responsabilização dos alunos pela aprendizagem, a aposta na motivação e no trabalho autónomo 

foram preocupações constantes dos docentes do departamento. Como reforço das aprendizagens realizadas em 

sala de aula, foi proporcionado aos alunos uma série de atividades que procuraram enriquecer os conteúdos 

lecionados e reforçar os laços de ligação com o mundo exterior. 

Para além das disciplinas supramencionadas, importa referir que estiveram a cargo dos docentes do 

departamento as disciplinas de Literatura Portuguesa e Oficina de Expressões. 

Como medida potenciadora da cooperação entre docentes, é de realçar a introdução da coadjuvação em 

sala de aula. Deste modo, os professores de línguas aproveitaram, na sua maioria, esta prática para desenvolver 

competências de escrita, nomeadamente em ambiente de oficina de escrita, permitindo implementar um ensino 

cada vez mais centrado nos alunos.  

No âmbito da disciplina de Inglês, a aplicação do teste Key for Schools foi realizada por 26 alunos da 

turma do 9.º ano de escolaridade e 19 alunos provenientes de outros anos de escolaridade, tendo os resultados 

obtidos sido muito positivos. O grupo disciplinar de Inglês pronunciou-se, ao longo deste ano letivo, 

relativamente a alguns constrangimentos sentidos no que concerne ao processo organizacional inerente à 

aplicação destes testes.  

O grupo disciplinar de Espanhol abarcou um Núcleo de Estágio Pedagógico constituído por três 

professores estagiários, sendo dois oriundos da Faculdade de Letras do Porto e um da Universidade de Aveiro. 

A docente Maria das Dores Silva, responsável pelo acompanhamento destes professores, teve como cooperante 

a docente Corina Teixeira. 
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Reuniões 

O DCL reuniu duas vezes por período, tendo os grupos disciplinares reunido semanalmente de acordo 

com a hora constante no horário dos docentes. As reuniões assumiram-se como espaços privilegiados para a 

divulgação de informação proveniente do Conselho Pedagógico, para a elaboração de planificações, para a 

leitura e análise de normativos, para a elaboração conjunta de testes de avaliação, provas de equivalência à 

frequência e materiais de apoio, para a definição de estratégias de trabalho, para a reflexão e análise dos 

resultados escolares dos alunos, para a partilha de ideias e materiais, para a tomada de decisões, para a 

organização e dinamização de atividades, balanço da prática letiva e escolha de manuais, entre outros. 

A monitorização das classificações atribuídas durante o ano letivo foi uma prática constante, tendo como 

ponto de partida a análise dos documentos SADRA. A reflexão sobre estes dados estatísticos desencadeou a 

tomada de decisões, aplicação de novas estratégias e atuação no sentido de otimizar os resultados obtidos. 

Durante o mês de fevereiro foi realizado um estudo aprofundado pelos docentes de cada grupo disciplinar, no 

que concerne às turmas que evidenciavam resultados inferiores à média global da disciplina por ano de 

escolaridade. A apreciação dos resultados, reflexão e delineação de estratégias de remediação para as turmas-

alvo foram registados em relatórios efetuados durante as reuniões de grupo disciplinar. 

 

Cumprimento dos Programas 

O cumprimento dos programas curriculares foi uma preocupação constante evidenciada ao longo do ano 

letivo. Nos questionários preenchidos pelos docentes, no final de cada período, sobre a monitorização da prática 

letiva e não letiva, destacam-se os diversos registos sobre as dificuldades em conciliar a lecionação dos 

conteúdos programáticos com a operacionalização dos momentos formais da avaliação oral. A extensão dos 

programas exigiu, ainda, um dinamismo e atenção constante por parte dos docentes. Exemplos concretos deste 

cuidado estão patentes na reposição de aulas que as docentes participantes no Projeto Comenius levaram a 

cabo aquando das diversas deslocações ao estrangeiro. Uma situação de ausência prolongada por motivos de 

doença contou igualmente com a reposição de aulas no ano terminal com exame nacional (12.º ano de 

Português), necessitando apenas a docente de reforçar a sistematização dos conteúdos lecionados nas 

restantes turmas no próximo ano letivo. Deste modo, constata-se o efetivo cumprimento dos programas de 

acordo com o exposto pelos docentes nos questionários acima referidos. Destaca-se ainda a aplicação dos 

diversos instrumentos de avaliação referidos nas planificações e estruturas de provas de avaliação condizentes 

com as matrizes definidas no início do ano letivo. 

 

Serviço de Exames 

Todo o trabalho inerente à realização do serviço de exames foi cumprido tendo respeitado as orientações 

do Conselho Pedagógico, do Diretor da ESEQ e ainda dos normativos em vigor. Foram constituídas equipas de 

trabalho com tarefas específicas a desempenhar tais como elaboração e correção de provas. Assim, os 
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docentes responsáveis pela elaboração das informações das provas de equivalência à frequência, bem como 

elaboração das respetivas provas e dos critérios de correção cumpriram integralmente os prazos estabelecidos. 

O rigor, a mestria e o profissionalismo revestiram todas as tarefas levadas a cabo pelos docentes, sendo de 

sublinhar o trabalho dos professores corretores do 12.º ano de Português. Os docentes do departamento 

estiveram ainda envolvidos nas vigilâncias e no secretariado de exames.  

 

Atividades e projetos 

As atividades realizadas procuraram reforçar a aprendizagem dos conteúdos lecionados em sala de aula 

e simultaneamente promover os valores de cidadania desenvolvendo competências de saber estar/ser 

essenciais à formação integral dos alunos. A realização de um número significativo de atividades contou com a 

colaboração da Coordenadora da Biblioteca – professora Inês Soares. Assim, no âmbito da disciplina de 

Português destacam-se as seguintes: 

• Visita ao Palácio Nacional de Mafra; 

• Sarau de Poesia “Nas Asas das Palavras”; 

• Projeto Comenius “The World We Waste”; 

• Olimpíadas da Escrita no âmbito do Projeto Escola da Minha Vida; 

• Visionamento dos espetáculos “Os Maias, “Luís Vaz de Camões”, Payassu – o Verbo do Pai Grande; 

• Encontro com escritores: evento “Correntes d’Escritas “ na ESEQ; 

• Celebração do Natal: “Sabores e Saberes”; 

• Visita ao Quartel Militar da PV e visita de estudo a Mafra (alunos dos Cursos Profissionais); 

• Concurso “ O Natal na perspetiva do Peru”; 

• Comemoração do “Dia da Poesia”. 

No âmbito da disciplina de Francês sublinha-se a celebração de efemérides tais como: 

• La Fête des Rois;  La Chandeleur;  La Saint Valentin;  Le poisson d’ avril. 

Relativamente ao grupo disciplinar de Inglês salientam-se as seguintes atividades: 

• Visita de estudo a Londres 

• Prémio “Traduzir” 2014 

• Organização/apresentação do musical “It’s a Beautiful Day”; 

• Exposição alusiva ao “Thanksgiving Day” 

• Participação nas atividades do “Dia do Aluno”; 

• Projeto “Portugueses pelo Mundo – Aristides de Sousa Mendes”; 

• Comemoração do “Dia Europeu das Línguas” e do “Dia da Europa” 

• Clube Europeu. 

No âmbito do grupo disciplinar de Espanhol destacam-se as seguintes atividades: 

• Celebração do “Dia da Hispanidad” e do “Dia dos Reyes”; 
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• Exposição “Pinta tu España”; 

• Visitas de estudo a Salamanca e a Santiago de Compostela. 

 

Apoios 

As aulas de apoio pedagógico assumem um papel significativo na melhoria dos resultados escolares dos 

alunos de línguas. Assim, os alunos com dificuldades de aprendizagem foram encaminhados para o respetivo 

apoio tendo sido possível que estes discentes usufruíssem de um acompanhamento essencialmente direcionado 

para as suas necessidades específicas de aprendizagem. Foram reforçados os conteúdos lecionados em sala 

de aula, tendo cada discente a oportunidade de colmatar as debilidades apresentadas tanto a nível da escrita 

como da oralidade. 

 

Resultados escolares/avaliações 

De acordo com o evidenciado nas tabelas 1 e 2 constata-se que os resultados dos alunos, no âmbito das 

disciplinas do DCL, são bastante satisfatórios. No que concerne aos resultados dos exames nacionais, salienta-

se a diferença acima da média nacional nas três disciplinas sujeitas a exame nacional; assim na disciplina de 

Português do 12.ºano verifica-se uma diferença de 0,5 décimas, na disciplina de Espanhol constatam-se 2,5 

valores e a disciplina de Português do 9.º ano apresenta uma diferença de 12 pontos (escala de 0 a 100). 

 

Tabela 1 - Resultados médios das avaliações internas do DCL, no ensino regular 

Ensino Básico Português Inglês Francês Espanhol Oficina de Expressões 

7.º ano 3,8 4,0 4,1 ------ --------- 

8.º ano 3,7 4,1 4,1 ------ 5 

9.º ano 3,2 4,0 --------- 3,8 4,2 
 

Ensino Secundário Português Inglês Espanhol Literatura 
Portuguesa 

   E.I. E.C. G.I. G.C.  

10.º ano 13 14,6 15,4 14,9 16,7 13,9 13,4 

11.º ano 13,4 15,2 14,1 ……… 15,5 ……….. …………… 

12.º ano 13,9 17 ……………………………………………………. …………… 

 

Tabela 2 - Resultados dos exames nacionais – 1ª fase (2014) dos alunos internos da ESEQ 

  ESEQ  internos Nacional (internos)  

Disciplinas Código N.º de provas Média Média Diferença internos 

Português – 12.º ano 639 285 12,1 11,6 0,5 

Espanhol – 11.º ano 547 26 15,3 12,8 2,5 

Português – 9.º ano 91 26 68,0 56,0 12 
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Conclusão 

Os docentes do departamento têm plena consciência da importância do espírito de reflexão, de 

comprometimento, de responsabilidade e de colaboração como vetores dinamizadores do processo educativo. A 

melhoria dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens dos alunos continuarão a assumir-se como 

preocupações constantes deste departamento que procura ser uma estrutura dinâmica indo ao encontro da 

missão delineada por este estabelecimento de ensino. 

 
 
 
4.1.4. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES (DCE) 

Prof. Ricardo Rodrigues (Coordenador) 

Introdução 

   O Departamento de Expressões é composto pelo grupo disciplinar de Educação Física, constituído por 

oito professores (Ana Leal, Augusta Ferreira, Cândida Leite, Célia Carmo, José Ricardo Rodrigues, José Carlos 

Sousa, José Júlio Silva e Maria de Fátima Nunes) que lecionam a disciplina do grupo de recrutamento 620 

(Educação Física) e pelo grupo de Ensino Especial (910) constituído pela professora Maria João Casanova, 

responsável pela coordenação da integração dos 18 alunos com Necessidades Educativas Especiais das 

turmas: 8.º A, 9.º A, 10.º G (dois alunos), 10.º I, 10.º J, 10.º P, 11.º D, 11.º G, 11.º I (dois alunos), 11.º J, 12..º A, 

12.º E, 12.º F, 12.º I, 12.º J e 12.º M. 

Para além da lecionação das disciplinas curriculares, os docentes do Departamento exerceram outras 

funções: 

a) José Carlos Sousa (Grupo 620) foi responsável pela Gestão do Material e das Instalações de Educação 

Física, membro do Conselho Geral da ESEQ e elemento do Secretariado de Exames. 

b) Augusta Ferreira foi coordenadora do Desporto Escolar e elemento do Secretariado de Exames. 

c) Augusta Ferreira, Célia Carmo, José Carlos Sousa, José Ricardo Rodrigues e José Júlio Silva foram 

Diretores de Turma. 

d) José Ricardo Rodrigues é membro da SADD. 

 

Atividades Desenvolvidas no Âmbito Do Departamento 

Os docentes do departamento, para além do cumprimento da sua componente letiva, envolveram-se em 

variadíssimas atividades e projetos, que promoveram a ESEQ, indo de encontro aos objetivos e metas do seu 

Projeto Educativo e do Contrato de Autonomia. As atividades desenvolvidas tiveram como principal finalidade 
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estimular a cooperação, a socialização, o trabalho em equipa e demais valores e experiências de extrema 

importância na formação dos alunos, sendo um complemento pedagógico do trabalho quotidiano da Escola. 

Das diversas atividades desenvolvidas destacam-se as duas modalidades desenvolvidas no Projeto de 

Desporto Escolar da ESEQ (badminton e natação), os protocolos de desenvolvimento desportivo com várias 

associações do concelho e a estreita colaboração na promoção, organização e participação em diferentes 

organizações da responsabilidade da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

Grupo de Educação Física (620) 

� Os grupos de Desporto Escolar contribuíram para uma ocupação saudável dos tempos livres dos 

alunos e desenvolveram a sua atividade de forma sistemática ao longo do ano letivo: 

a) Badmínton – Participação em 3 torneios ao nível da ADE da Póvoa de Varzim e ainda no Campeonato 

Distrital Escolar de Badminton, tendo havido grande adesão dos alunos e excelentes resultados 

destacando-se o apuramento de vários alunos para os campeonatos nacionais de Desporto Escolar. 

b) Natação – Participação em 3 encontros locais, com boa adesão dos alunos e excelentes classificações, 

com destaque para o apuramento de vários alunos para os campeonatos distritais e nacionais de Desporto 

Escolar. 

� Torneios internos (atividades de convívio e de competição entre os alunos da ESEQ, sendo apurados os 

vencedores femininos e masculinos nos diferentes anos letivos): de Voleibol, de Badmínton e de 

Basquetebol. 

� Torneios externos: Jogos Desportivos Municipais (competição entre as escolas e associações do 

concelho promovida pela CMPV) nas seguintes modalidades; Atletismo, Badmínton, Basquetebol, Ténis 

de Mesa e Voleibol; Compal Air (basquetebol 3x3). 

� Corta-matos (convívio, competição e representação da ESEQ, onde os alunos competem, por escalões, 

com alunos do concelho/distrito/país): corta-mato concelhio e corta-mato distrital/DE. 

� Outras atividades: colaboração com a Direção no acompanhamento dos alunos no preenchimento dos 

questionários de satisfação e no de AOPS; colaboração na dinamização do “Dia do aluno”; Coreografia 

da Festa de Encerramento da atividade “Escola da minha vida”; Comemoração do Dia Mundial da Dança 

(comemoração e sensibilização para a dança, com professores convidados). 

� Acompanhamento dos alunos e apoio aos professores dinamizadores de diversas visitas de estudo e 

palestras.  

Ensino Especial 

A professora do Ensino Especial, manteve um acompanhamento constante e atento aos 18 alunos com 

NEE, tendo participado nos Conselhos de Turma para Revisão e Implementação do PEI, nas reuniões 
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intercalares e de avaliação dos 1.º, 2.º e 3.º períodos e em reuniões com o MAPADI e com os Encarregados de 

Educação. Elaborou os Relatórios Técnico-Pedagógicos e os Programas Educativos Individuais e foi também 

responsável pela entrega das Fichas de acompanhamento do PEI, pela organização da Documentação para o 

Júri Nacional de Exames (JNE), pelo preenchimento dos Boletins de Inscrição (Exames) e dos requerimentos 

para o JNE e das Fichas A e B para alunos disléxicos. A docente colaborou ainda na organização do “Dia do 

Aluno”. 

 

 

4.1.5. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E ARTÍSTICA (DEAT) 
Prof. Carlos Baptista (Coordenador) 

Introdução  

No ano letivo 2013/2014, o Departamento de Educação Tecnológica e Artística (DEAT) foi constituído por 

catorze (14) professores: sete do Grupo 600; seis do 550 e um do Grupo 530.  

O coordenador desenvolveu a sua ação, neste primeiro ano de coordenação, na compreensão dos 

problemas que afetam o departamento, em especial, ligados aos docentes que não pertencem ao seu grupo de 

recrutamento. Toda a sua atuação foi no sentido de melhorar os resultados, estimular uma atitude de 

cooperação, de diálogo, de partilha de experiências e de materiais, numa filosofia de responsabilidade 

profissional, sempre direcionada para o sucesso nas aprendizagens dos alunos, e no respeito pela autonomia de 

cada professor. 

Reuniões  

Ao longo do ano letivo 2013/14 realizaram-se reuniões ordinárias do DEAT (reuniões dos professores do 

Departamento), reuniões de grupos disciplinares e dos grupos de planificação.  

Nas reuniões, além das informações dos assuntos tratados em Conselho Pedagógico, salientam-se as 

seguintes tarefas:  

• Elaboração de planificações das disciplinas da responsabilidade deste departamento, no que respeita 

aos conteúdos a lecionar, que constam dos Programas Oficiais, e de instrumentos de avaliação a utilizar;  

• Análise dos resultados dos alunos da ESEQ nos exames nacionais de 2013/2014 e análise de 

propostas de estratégias de ação para melhoria destes resultados;  

• Definição de estratégias de trabalho;  

• Planificação das atividades a realizar em ambiente de aula e extra aula;  
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• Planificação das atividades inter/transdisciplinares, a realizar em cada ano de escolaridade e em cada 

disciplina lecionada por professores do DEAT; 

• Análise dos casos mais problemáticos, bem como os excelentes; 

• Análise dos resultados da avaliações dos alunos, no final de cada período, discussão de estratégias de 

remediação das situações problemáticas (como por exemplo: a proposta de alunos para o apoio individualizado 

ou em grupo, a elaboração de fichas de trabalho especificamente elaboradas para colmatar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, etc.);  

• Balanço do cumprimento dos programas/planificações das disciplinas.  

No âmbito do cargo que desempenhou, o coordenador do DEAT participou:  

• Em todas as reuniões do Conselho Pedagógico; 

• No júri de seleção do professor contratado para este departamento;  

• Reuniões da secção de formação. 

Cumprimento dos programas  

Ao longo de todo o ano letivo, todos os docentes do DEAT cumpriram as planificações de cada uma das 

disciplinas lecionadas no Ensino Regular, assim como, das planificações das disciplinas lecionadas nas turmas 

do Curso Profissional de Técnico de Multimédia.  

Em todas as disciplinas deste Departamento, os professores registaram, nos seus relatórios ter aplicado 

os instrumentos de avaliação inicialmente previstos.  

Serviço de Exames  

No Serviço de Exames, do final do ano letivo, estiveram envolvidos todos os professores do DEAT bem 

como na elaboração de matrizes e das respetivas provas de exames equivalência à frequência, na correção de 

provas, na coadjuvância e vigilância de realização de provas, no Secretariado de Exames ou noutras atividades 

administrativas.  

Manuais escolares  

Os professores dos grupos 530,550 e 600 analisaram os manuais escolares que as editoras 

apresentaram para adoção, para as disciplinas de Desenho, Geometria Descritiva A, História e Cultura das Artes 

do 11.º ano de escolaridade e para os 7.º e 8.º anos, os de TIC e ET. Neste último caso, não foi adotado 

qualquer manual, dado que a escola dispõe de recursos educativos para suprir a sua inexistência. 
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Atividades e projetos desenvolvidos  

Ao longo do ano letivo, os professores deste departamento desenvolveram e participaram em inúmeras 

atividades que se encontram registadas no Plano Anual de Atividades, sobre as quais se apresentou o respetivo 

relatório de execução e avaliação.  

Destacam-se a exposição ARTESEQ 2013, que esteve patente ao público de 31 de maio a 28 de junho 

na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim; a reportagem fotográfica e em vídeo, levada a cabo 

pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia; do Campeonato da Europa de Atletismo para 

pessoas portadoras de síndrome de Down, realizados em 24 e 25 de maio de 2014, assim como a continuação 

do Concurso Nacional de Vídeo Escolar organizado pelo clube “8 e Meio”. 

Em resumo, todas as atividades realizadas pelos professores do DEAT, decorreram com sucesso.  

Atividades de coadjuvância  

Muitos professores do DEAT substituíram outros professores e realizaram várias coadjuvâncias com 

maior ou menor sucesso. Esta atividade de apoio letivo, iniciada de uma forma mais abrangente no presente 

ano, está a atravessar uma fase de aprendizagem e de alguns ajustes tidos por necessários à sua plena 

consecução. O DEAT tem a convicção de que a coadjuvância pode resolver, a curto prazo, alguns problemas 

detetados no âmbito ad lecinação/aprendizagem, como é referido nas respostas ao questionário de recolha de 

opiniões e sugestões.     

Apoios aos alunos  

Todos os professores do DEAT deram apoio a alunos em disciplinas dos grupos disciplinares, 530, 550 e 

600. Este apoio foi prestado desde o início do ano letivo ou, em algumas situações, por períodos de tempo 

irregular, em horas definidas na componente não letiva dos horários dos professores ou até em momentos não 

previstos nos horários dos professores, quando os alunos solicitavam apoio e combinavam o tempo e o local na 

escola para o trabalho a desenvolver.  

Avaliação  

A avaliação do trabalho do departamento não deverá ser desligada dos resultados das avaliações dos 

alunos. 

Tabela 1- Resultados médios das avaliações internas do DAET, no ensino regular 

Ano de 
escolaridade Disciplinas do DEAT 

Nível médio ou 
Classificação média 

% média de 
positivas 

7.º 
Educação Visual 3.6 100% 
Educação Tecnológica e Tic 3.9 100% 

8.º 
Educação Visual 4.5 100% 
Educação Tecnológica e Tic 4.3 100% 

9.º Educação Visual 3.8 96,2% 

10.º 
História e Cultura das Artes 12.0 83.0% 
Geometria Descritiva A  14.9 93.0% 
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Desenho A 13.6 98.0% 

11.º 
História e Cultura das Artes 12.4 94,0% 
Geometria Descritiva A  12.2 72.9% 
Desenho A 14.1 97.0% 

12.º 

Aplicações Informáticas B 18,0 99.0% 
Oficina Multimédia B 15.9 100% 
Oficina de Artes 14.7 96.0% 
Desenho A 13.25 85.0% 

 

Tabela 2 - Resultados dos exames, da 1.ª fase, em 2014, dos alunos internos da ESEQ 

Código Disciplina N.º provas de 
exame ESEQ 

Média exame 
ESEQ 

Média exame 
Nacional Diferença 

706 Desenho A 33 14.7 12.8 1.9 
724 Hist. Cultura Artes 18 9.8 9.7 0.1 
708 Geometria Descritiva A 49 9.3 116 -2.3 
 

Os valores apresentados (Tabela 1) evidenciam um sucesso no aproveitamento dos alunos da ESEQ. No 

caso de Geometria Descritiva A (Tabela 2), os docentes reuniram-se para estudar o problema – resultado 

negativo -  e sugerir à direção da escola um conjunto de propostas para melhorar a situação. Convém assinalar 

o excelente trabalho de recuperação que os docentes conseguiram com os alunos de Desenho A 

comparativamente com os resultados do ano anterior, nos exames da 1.ª fase. 

A Prova de Aptidão Profissional do CPTMM terminou com uma percentagem de conclusão de 90%. 

Conclusão  

Os professores do DEAT desenvolveram um trabalho empenhado e positivo ao nível:  

• Da preparação das suas aulas;  

• Da apresentação das estatísticas relativamente ao aproveitamento dos alunos para informação da 

comunidade e para sustentar uma reflexão crítica do seu trabalho;  

• Do preenchimento de grelhas de registo que permitiram, em cada período letivo, ter conhecimento da 

situação do aproveitamento das turmas da ESEQ, em todas as disciplinas deste Departamento possibilitando, 

deste modo, análises comparativas e reavaliações das estratégias utilizadas para aumentar o sucesso escolar 

dos alunos; 

• Da sensibilização para a importância e interesse das atividades interdisciplinares, quer ao nível da 

planificação anual da disciplina, quer ao nível da avaliação das aprendizagens; 

• Da qualidade das atividades desenvolvidas na componente não letiva; 

• Do número significativo de propostas de melhoria do desempenho escolar dos alunos; 

• Do esforço que os docentes do Curso Profissional Técnico de Multimédia continuam a manter ao longo 

destes anos, em atualizar conteúdos e trabalhá-los de modo a facilitar a sua aprendizagem e aplicação. Este 
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trabalho contínuo tem apresentado bons resultados e, daí, notar-se um crescente número de candidatos à 

frequência do Curso Profissional de Multimédia que vai aumentando ano após ano, muito acima ad capacidade 

de oferta da ESEQ. De facto, este curso profissional, nesta altura, tem conseguido manter um elevado número 

de alunos-candidatos (60 a 70) para apenas uma turma de 24 alunos. 

O trabalho dos docentes foi facilitado pelo espírito de cooperação entre os mesmo e pelo empenho e 

dedicação revelados em muitos trabalhos individuais e coletivos. 

 

4.1.6. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (DCSH) 
Prof.ª Zélia Pereira (Coordenadora) 

Neste ano letivo, o departamento de CSH integrou um total de dezasseis professores do 3.º ciclo e 

Ensino Secundário (regular e profissional), sendo constituído por cinco grupos disciplinares: EMRC (290), 

História (400); Filosofia (410); Geografia (420) e Economia e Contabilidade (430). 

 Este relatório tem como propósito divulgar as atividades desenvolvidas pelo DCSH no ano letivo de 

2013/14; apurar do grau de execução dos objetivos traçados para as sessões de trabalho de cada grupo 

disciplinar e reuniões plenárias, cumprimento dos programas, resultados escolares e projetos e atividades 

desenvolvidas. Pretende-se ainda uma breve reflexão que perspetive um aperfeiçoamento constante do 

funcionamento do Departamento, tendo como objetivo a melhoria da função pedagógica e o sucesso escolar dos 

alunos. 

 Reuniões de grupo disciplinar e de Departamento Curricular 

 No sentido de promover o trabalho colaborativo, a planificação de atividades, a elaboração de materiais 

pedagógico-didáticos e a troca de experiências, métodos e técnicas, realizaram-se semanalmente reuniões de 

grupo disciplinar, onde foram cumpridas tarefas de planificação, de médio e longo prazo, e gestão dos 

programas curriculares no âmbito dos grupos disciplinares que constituem o Departamento, colaboração na 

preparação de aulas e na elaboração de instrumentos de avaliação formativa e sumativa. 

  No final de cada período letivo, nas reuniões de grupo disciplinar e de departamento, com base no 

documento (SADRA) procedeu-se à análise dos resultados escolares e, quando necessário, à elaboração de 

relatórios de análise dos resultados e redefinição de estratégias pedagógicas para melhorar esses resultados; 

refletiu-se sobre as dificuldades encontradas no cumprimento dos programas curriculares, nomeadamente nas 

disciplinas de História e de Geografia no ensino básico (por se tratar de um programa extenso e com uma carga 

horária reduzida); a constante atualização das informações vindas do Conselho Pedagógico e da Direção, 

permitindo, sempre que se justificava, a tomada de decisões em grupo. 

  Planificaram-se e coordenaram-se projetos e atividades extracurriculares em cada grupo disciplinar, 

procedeu-se à análise crítica de todas as informações colocadas pelas administrações educativas e escolares, 
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como aconteceu, a título de exemplo, com os docentes de História e Geografia de Portugal relativamente às 

Jornadas e legislação sobre Metas Curriculares.  

 Em sede de departamento, formaram-se equipas: corresponsáveis por cada área disciplinar e para a 

elaboração das planificações curriculares/sínteses de cada área disciplinar e Informações de Prova e Provas de 

Exame de Equivalência à Frequência do 8.º, 11.º e 12.º anos; adoção de manuais para o 8.º ano de História e de 

Geografia, 11.º ano de Filosofia, História A, História B, Geografia A e Economia A. 

 No âmbito das reuniões de Departamento Curricular, os docentes procederam à análise e reflexão dos 

seguintes documentos: 

- Regimento do Departamento; 

- Critérios Gerais de Avaliação das Aprendizagens e Competências dos Alunos;  

- Plano Anual de Atividades;  

- Relatórios dos resultados escolares (SADRA’S) dos diferentes períodos; 

- Avaliação Interna; 

- Legislação; 

-Critérios para a constituição de turmas, critérios gerais para a elaboração de horários dos alunos e dos 

docentes, 

-Orientações para a ocupação plena dos tempos escolares.  

- Planos Curriculares. 

 Como incentivo à permanente atualização científica e pedagógica dos docentes do departamento foram 

encaminhadas propostas de formação contínua, emanadas da direção da ESEQ, do Cento de Formação e/ou de 

várias instituições educativas. Foi dado apoio/esclarecimento sobre o funcionamento da ESEQ/Regulamento 

Interno aos colegas que estavam pela primeira vez na escola.  

  No final de cada período letivo fez-se o balanço dos resultados escolares dos alunos e das atividades 

propostas no PAA. 

 Alguns docentes do departamento registaram no contributo para a elaboração deste relatório final que 

“as reuniões propiciaram a criação de um ambiente salutar que permitiu discutir todos os assuntos sem 

constrangimentos e foi criado um ambiente de abertura e debate”. 
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Atividades desenvolvidas/participadas no âmbito do PAA e avaliação da sua execução 

 O departamento de CSH dinamizou e participou em diversas atividades, que se encontram registadas e 

avaliadas no PAA. As atividades respeitaram as exigências de qualidade, evidenciaram caráter pedagógico e 

educativo e reforçaram as ligações à comunidade em que a escola se insere. 

 Aqui se faz uma breve explicitação das atividades, enquanto contributo valioso para o complemento dos 

conteúdos programáticos e de enriquecimento curricular, humanístico, cultural e cívico dos alunos: 

Educação Moral e Religião Católica - visando descobrir significados sobre o património artístico, religioso, 

a simbologia cristã e o reconhecimento, à luz da mensagem cristã, da dignidade da pessoa humana, foi 

realizada uma visita de estudo interescolas ao Gerês em abril de 2014, com a participação da turma do 8.ºano.  

- Publicação de trabalhos e artigos no Jornal Ecos e na página da Escola. 

História: - atividade comemorativa do “95.º aniversário da Assinatura do Armistício que pôs fim à 1.ª 

Guerra Mundial”. A cerimónia foi realizada em novembro pelo Núcleo da Póvoa de Varzim da Liga dos 

Combatentes, teve a presença de professores e alunos do 12.º ano da disciplina de História e visou 

essencialmente levar os alunos a reconhecer a importância de acontecimentos da História Mundial que se 

adstringem à História da Humanidade, permitindo refletir sobre a problemática da guerra e a importância da 

disciplina na formação da cidadania.  

- Palestra alusiva à “Comemoração dos 40 anos do 25 de Abril”, com o orador Coronel João Ambrósio, da 

Associação 25 de Abril, que procurou sensibilizar os alunos para a importância da História recente de Portugal, 

os ideais da revolução e promover o respeito pelos valores da Liberdade, Igualdade e Democracia. 

- Foram dinamizados debates e reflexões, com os alunos, relativamente ao “Dia Internacional das 

Crianças Vítimas de Agressão” e participações no “IV Saru de Poesia - Nas Asas das Palavras – A Mãe”, que 

decorreu no Auditório da ESEQ. 

- Participação no projeto de voluntariado “Young VolunTeam” com o objetivo consciencializar os alunos 

para os valores associados ao voluntariado e à prática do voluntariado, em parceria com instituições locais numa 

ética de civismo e humanismo.  

Filosofia: comemoração do Dia Internacional da Filosofia, 21 de novembro, com diversas atividades na 

aula que constaram, por exemplo, da análise e discussão da situação imaginária “O Prisioneiro Voluntário” de 

John Locke, com o 10.º ano, e dado a conhecer, aos alunos do 10.º e 11.º anos, a vida e obra do filósofo 

Leonardo Coimbra e a sua ligação ao Liceu e cidade da Póvoa de Varzim. 

- Participação de uma docente nas III Olimpíadas da Filosofia que teve o intuito de exercitar as 

capacidades reflexivas e argumentativas na redação de um ensaio filosófico sobre temáticas determinantes na 
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produção de uma sociedade mais esclarecida e humanista, sendo um aluno da ESEQ agraciado uma menção 

honrosa. 

- Realização da atividade "Diálogo, Argumentação e Pensamento Crítico", Workshop orientado pelo Dr. 

Tomás Carneiro, no mês de novembro, especialista na área da Filosofia para Crianças, com o objetivo de 

fomentar nos alunos o exercício do pensamento argumentativo. Na atividade participou o 11.º ano. 

- Dinamização da atividade "Sou Filósofo e Não Sabia" orientada pelo professor José Aredes, no mês de 

abril, com o objetivo de incentivar os alunos a pensar as grandes questões filosóficas partindo de situações do 

quotidiano. Na atividade participaram alunos do 1.0º e 11º anos. 

- Publicação de artigos no Jornal Ecos e no Anuário da ESEQ.. 

- Comemoração do 1.º centenário da Bênção da Igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim com uma 

visita de estudo ao Museu da Misericórdia. Os alunos do 10.º e 11.º anos puderam conhecer a arte e cultura 

religiosa no contexto local.  

- Participação de um professor e de alunos da disciplina de Psicologia B no 7.º Congresso de Medicina da 

Juventude, na Póvoa de Varzim.  

Geografia: - Participação na sessão sobre Educação Sexual, com uma turma do 10.º ano. 

- Participação na Simulação de um julgamento, com uma turma do 11.º ano. 

- Divulgação da iniciativa “Portugal é Mar” a todos os alunos da ESEQ, em março, em simultâneo com a 

iniciativa nacional, com o objetivo de permitir aos alunos a compreensão da plataforma continental portuguesa. 

Economia e Contabilidade: No sentido de proporcionar experiências ricas e aprofundar os conhecimentos 

dos alunos sobre a Europa e o nosso lugar na União Europeia, foi realizada a palestra “ União Europeia – 

desafios para Portugal”, para comemorar o “Dia da Europa”, sendo palestrantes alunos de Direito do 12.º ano. 

- Sessão “Simulação de Julgamento”, realizada em conjunto com representantes da Ordem dos 

Advogados e Tribunal Judicial da Comarca da Póvoa de Varzim, que procurou colocar os alunos da disciplina de 

Direito do 12.º ano em contacto com a praxis jurídica. 

- Planificação da sessão sobre “Literacia Financeira” com o objetivo de proporcionar aos alunos de 

Economia conhecimentos úteis para a tomada de decisões enquanto consumidores. A sessão não se realizou 

por motivos de força maior, não imputáveis à responsável pela atividade. 

 Vários professores do departamento participaram em visitas de estudo: Salamanca e Almeida, Santiago 

de Compostela e Convento de Mafra. Salienta-se ainda a participação, como acompanhantes dos alunos, nas 

atividades: “Escola da Minha Vida”; musical “It`s a beautiful day”; sessões de teatro; “Mostra das Universidades”; 

palestras organizadas pela equipa de promoção para a saúde, sessões promovidas pelo SPO e dinamização de 

atividades dentro do projeto “Eça Dinâmica: escola, família e trabalho”.  
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Cumprimento dos programas 

 Os programas foram cumpridos pelos grupos disciplinares que constituem o departamento, exceto na 

disciplina de Geografia, no 7.º e 8.º ano.  

 Apresenta-se síntese da justificação da docente que lecionou o 7.º ano para o referido incumprimento: 

colocação tardia de docente; carga horária semanal reduzida (duas horas de 50 minutos) face a um programa 

extenso; perda de aulas por acompanhamento a alunos a atividades não letivas (atividades de encerramento dos 

períodos e ida ao teatro); tempo letivo ocupado com atividades de revisão das matérias, fichas de avaliação e 

respetiva correção para que os alunos adquirissem os conhecimentos/competências basilares da disciplina.  

 A docente que lecionou 8.º ano justificou o incumprimento com a irrequietude, imaturidade e falta de 

autonomia dos alunos que leva a que as aulas tenham que ser interrompidas várias vezes, encurtando o tempo 

disponível, e ainda o tempo despendido na correção dos TPC’s numa turma de 27 alunos. 

 O grupo de Geografia considera que no 9.º ano, final de ciclo, os programas foram integralmente 

cumpridos.  

 

Resultados escolares  

 Os resultados escolares podem ser considerados satisfatórios e revelam que os docentes do 

departamento trabalharam afincadamente no sentido de promover o sucesso e a qualidade das aprendizagens 

dos seus alunos. Os resultados dos exames nacionais assim o provaram. Nas disciplinas de Economia A, 

Geografia A, História B, a média da ESEQ situou-se acima da média nacional. Nas disciplinas de História A e 

Filosofia a média diverge, respetivamente, 0,1 e 0,3 décimas da média nacional.  

 Os docentes consideram que muito contribuiu para os resultados obtidos, o facto de os docentes terem 

desenvolvido um trabalho, à semelhança dos anos letivos anteriores, proporcionando apoio aos alunos com mais 

dificuldades, investindo nas aulas de reforço e de preparação para os exames e disponibilizando, a partir da 

plataforma Moodle da ESEQ, vários tipos de materiais aos alunos. 

 

 Perspetivas para o futuro 

 Os professores do Departamento de CSH continuarão a assumir o compromisso de desenvolver o seu 

trabalho com os reajustes necessários, no sentido de responder aos desafios que se colocam à Escola Pública; 

aprofundar o trabalho colaborativo na procura constante da melhoria dos resultados escolares. 
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4.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS 

4.2.1. NÚCLEO DE ESTÁGIO DE ESPANHOL (NEE) 
Prof.ª Maria das Dores Silva (Orientadora cooperante) 

 

As atividades de Estágio, no ano letivo 2013/2014, decorreram de acordo com a legislação em vigor e 

podem ser resumidas da seguinte forma: 

- Apoio e orientação das estagiárias na organização e gestão do processo de Ensino Aprendizagem nas 

suas Componentes Científica e Pedagógico – Didática. 

- Observação de saberes, comportamentos e atitudes nas várias situações de exercício da docência, 

especialmente nas sessões de trabalho; 

- Coordenação das lecionações supervisionadas, observação e análise/comentário das mesmas, numa 

perspetiva reflexiva e formativa; 

- Promoção da cultura e da atuação científico-pedagógica das estagiárias; 

- Realização de seminários teórico-práticos, de acompanhamento pedagógico e didático. 

 
 
4.2.2. NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO (NAE) 

Prof.ª Fátima Guedes (Coordenadora) 

As atividades desenvolvidas por este serviço são diversificadas, passando pela organização, 

implementação e gestão dos apoios nas várias modalidades disponibilizadas pela escola (Apoio Pedagógico 

Acrescido – APA -, Necessidades Educativas Especiais – NEE -, Alunos Oriundos de Países Estrangeiros – 

AOPE -, Tutorias e Assessorias), pelo acompanhamento personalizado dos alunos oriundos de países 

estrangeiros, pelo registo informático de todo o trabalho desenvolvido pelo NAE ao longo do ano letivo, bem 

como pela realização de outras atividades pertinentes.  

 
I – APOIO PEDAGÓGICO ACRESCIDO (APA): 

 Ao longo deste ano letivo, foram apresentadas 829 propostas para apoio na modalidade de APA, tendo 

sido garantidas todas as aulas necessárias e disponibilizados todos os recursos, humanos e materiais. À 

semelhança dos anos anteriores, é de realçar o esforço feito neste sentido, bem como a disponibilidade dos 

docentes envolvidos, que, não raras vezes, viram os seus horários a serem reajustados às necessidades dos 

alunos e às contingências que naturalmente decorrem da prestação de um serviço tão vasto e exigente como 

este, que envolve uma parte considerável de discentes e de professores da escola, para além de um grande 

número de salas. 
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Tendo em conta as 829 propostas apresentadas, registaram-se: 

• 560 frequências de aulas de apoio, com assiduidade, o que equivale a 67,6% das referidas propostas; 

• 6 situações de suspensão do apoio por superação das dificuldades inicialmente diagnosticadas (0,7%); 

• 95 exclusões do apoio por excesso de faltas injustificadas (11,5%); 

• 168 rejeições das propostas de apoio por parte dos encarregados de educação ou dos alunos de maior 

idade (20,3%); 

Observou-se que o maior volume de frequências de apoio educativo ocorreu ao nível do 10.º ano (275 

frequências), seguido do 11.º ano (207 frequências), do 12.º ano (48 frequências), do 9.º ano (19 frequências), 

do 7.º ano (8 frequências) e, finalmente, do 8.º ano (3 frequências).  

No que concerne ao 12.º ano, a reduzida necessidade de aulas de apoio, por comparação com os 10.º e 

11.º anos, explicar-se-á não só pelo facto de o currículo dos alunos, neste ano de escolaridade, integrar um 

menor número de disciplinas, mas também pela maturidade intelectual alcançada e pela aquisição de maior 

autonomia no estudo. No presente ano, verifica-se que o apoio pedagógico neste nível de escolaridade incidiu, 

exclusivamente, nas disciplinas de História A, Matemática A e Português (disciplinas sujeitas a exame nacional).  

Quanto ao 7.º, 8.º e 9.º anos, é de referir a existência de apenas uma turma em cada um destes anos 

escolares, tendo sido prestado apoio nas disciplinas de Português, Matemática, Inglês e Ciências Físico-

Químicas, no caso do 9.º ano, Matemática no 8.º ano e Ciências Naturais e Matemática no 7.º ano.  

Constata-se ainda que, na globalidade, as disciplinas de Matemática A (105 frequências), Inglês (99), 

Português (96), Física e Química A (83), Biologia e Geologia (44), Geometria Descritiva A (41), História A (34) e 

Filosofia (23) foram as que registaram maior número de frequências de apoio. 

Com o objetivo de se concluir sobre o grau de evolução / sucesso dos alunos que frequentaram, com 

assiduidade, as modalidades de APA, NEE e AOPE, num total geral de 580 frequências, procedeu-se à análise 

dos resultados obtidos por estes discentes ao longo do ano letivo. De realçar que, para tornar possível esta 

análise, o NAE registou as classificações obtidas pelos alunos em apoio, em cada período escolar. 

Assim, podem ser retiradas as seguintes conclusões: 

• No 10.º ano, destacam-se, pelo número de alunos envolvidos, as necessidades de apoio nas disciplinas 

de Inglês, Matemática A, Português, Física e Química A, História A, Geometria Descritiva A e Biologia e 

Geologia. Observa-se que, dos 64 alunos que frequentaram aulas de apoio a Inglês, 80% evoluiu, 19% 

manteve e 2% regrediu. Na disciplina de Matemática A, dos 52 alunos, 48% evoluiu, 21% manteve e 

31% piorou. Em Português, dos 43 alunos, 44% evoluiu, 33% manteve e 23% piorou. Na disciplina de 

Física e Química A, em 30 alunos registe-se que 33% evoluiu, 33% manteve e 33% regrediu. Em 

História A, dos 29 alunos que frequentaram estas aulas, 66% evoluiu, 28% manteve e 7% piorou os 
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seus resultados. Na disciplina de Geometria Descritiva A, dos 23 alunos que beneficiaram de apoio, 

43% evoluiu, 0% manteve e 57% regrediu. Em Biologia e Geologia, dos 22 alunos em análise, 59% 

evoluiu, 18% manteve e 23% piorou.  

Destaque-se a boa percentagem de evolução dos resultados escolares, particularmente nas disciplinas 

de Inglês (80%), História A (66%) e Biologia e Geologia (59%).  

É ainda de salientar que, num total de 281 frequências de aulas de apoio no 10º ano, 55% conseguiu 

melhorar os seus resultados escolares, 22% manteve-os e 23% regrediu. 

•  No 11.º ano, verificaram-se os seguintes resultados: na disciplina de Física e Química A, realce-se 

que, em 53 alunos, 66% evoluiu, 11% manteve e 23% piorou. Em Matemática A, dos 35 alunos em 

apoio, 54% evoluiu, 23% manteve e 23% piorou. Em Inglês, dos 30 alunos em apoio, 83% evoluiu e 

17% manteve, não se registando qualquer regressão. Em Português, dos 29 alunos, 59% conseguiu 

melhorar os seus resultados escolares, 28% manteve-os e 14% regrediu. Em Biologia e Geologia, dos 

24 alunos, 33% melhorou e 42% manteve e 25% regrediu. Em Geometria Descritiva A, é de destacar 

que, dos 18 alunos que frequentaram as aulas de apoio, 61% evoluiu, 6% manteve e 33% piorou.  

Saliente-se a boa percentagem de evolução dos resultados escolares, particularmente nas disciplinas de 

Biologia e Geologia (92%), Geometria Descritiva A (86%), Física e Química A (80%), Matemática A (68%) e 

Português (54%). 

 Numa análise global, é ainda de destacar que, num universo de 212 frequências de apoio no 11.º ano, 

62% obteve resultados que permitem concluir sobre a sua evolução, 20% manteve-os e 17% regrediu. 

• No 12.º ano, à semelhança do que se tem verificado nos anos transatos, as necessidades de apoio são 

muito inferiores relativamente aos restantes anos de escolaridade, destacando-se o apoio nas 

disciplinas de Português, Matemática A e História A. Em Português, dos 29 alunos, 66% progrediu, 28% 

manteve e 7% regrediu. Na disciplina de Matemática A, dos 13 alunos em apoio, apenas 28% evoluiu, 

33% manteve e 39% piorou os seus resultados. Em História A, dos 5 alunos em apoio, 60% melhorou e 

40% manteve. 

Constata-se que, apesar de se registarem poucos alunos em apoio no 12º ano (54 frequências), os 

resultados revelam que foi profícuo (54% de evolução).  

• No 9.º ano (uma turma), dos 6 alunos em apoio a Matemática, 3 evoluíram (50%) e 3 mantiveram os 

resultados (50%). Em Português, dos 6 alunos em apoio, um progrediu (17%) e 5 mantiveram os 

resultados (83%). Em Inglês também se registaram 6 alunos em apoio, dos quais 5 mantiveram (83%) e 

1 regrediu (17%). 

• No 8º ano (uma turma), foram facultadas aulas de apoio apenas a Matemática. Dos 3 alunos que as 

frequentaram, 67% manteve os seus resultados e 33% regrediu. 
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• No 7º ano (uma turma), dos 7 alunos em apoio a Matemática, 14% evoluiu, 71% manteve e 14% 

regrediu. 

Em jeito de conclusão, realce-se que 55% dos alunos que frequentaram aulas de apoio no presente ano 

letivo evoluiu (no ano letivo transato, a percentagem foi de 54%), 25% manteve os seus resultados escolares 

(em 2012/2013, a percentagem foi de 26%) e 20% piorou (a mesma percentagem no ano transato). Com base 

nestes dados, conclui-se, mais uma vez, que as atividades de apoio são eficazes, na medida em que têm 

contribuído para aumentar o sucesso escolar dos alunos desta escola. 

 

II – ALUNOS ORIUNDOS DE PAÍSES ESTRANGEIROS (AOPE): 

No cumprimento do despacho normativo n.º 30/2007, de 10 de agosto, que estabelece, no âmbito do 

ensino secundário, os princípios de atuação e as normas para a implementação, o acompanhamento e a 

avaliação das atividades a desenvolver pelas escolas no domínio do ensino do português como língua não 

materna, deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos transatos com os alunos oriundos de países 

estrangeiros.  

PÚBLICO-ALVO: 

Logo no início do ano letivo, os diretores de turma sinalizaram os novos alunos oriundos de países 

estrangeiros, através do preenchimento da “Ficha de Identificação de Alunos AOPE”, encaminhando-a, de 

seguida, para o Núcleo de Apoio Educativo, a fim de este serviço proceder à análise dos novos casos e 

submeter os alunos à avaliação diagnóstica consignada na legislação. Assim, para além da continuidade do 

trabalho desenvolvido com o aluno Miguel Rajão desde o ano letivo transato, foram identificados três novos 

alunos que a seguir se indicam:  

ANO / 
TURMA N.º NOME DO ALUNO PAÍS DE 

ORIGEM 

ANO EM QUE INICIOU 
A ESCOLA EM 

PORTUGAL 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA 
LINGUÍSTICA 

10.º A 8 Artur Shupa Ucrânia  B1 intermédio 
10.º C 11 Gabriel Martins França 2013 B1 intermédio 

10.º O 20 Miguel Rajão Andorra 2012 B1 intermédio 

Foram implementadas todas as medidas de apoio previstas na legislação, de acordo com a situação 

particular de cada um dos alunos. Foi realizado o trabalho de identificação e de avaliação dos novos alunos 

AOPE ao longo dos meses de setembro e de outubro, dado que ou são alunos recém-chegados a Portugal, ou 

são alunos vindos de outros estabelecimentos de ensino, cujo dossiê de acompanhamento ou portefólio não 

foram enviados a esta escola a devido tempo. 

Foram, ainda, estabelecidos contactos personalizados com os diretores de turma e os professores de 

português língua não materna destes alunos AOPE no sentido de os informar sobre a situação particular de cada 

um deles, sendo-lhes entregue, também, um relatório-síntese.  
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RECURSOS MOBILIZADOS 

Os níveis de proficiência linguística dos alunos oriundos de países estrangeiros foram assegurados pelos 

docentes da escola, mediante a apresentação de um plano de necessidades de recursos humanos, apresentado 

pelo Núcleo de Apoio Educativo à Direção da escola, na sequência da avaliação diagnóstica realizada. 

Assim, ao longo do presente ano letivo, funcionou apenas o grupo de nível intermédio – B1. 

Dada a dificuldade de conciliar os horários das turmas após o início do ano lectivo, tiveram de ser 

disponibilizadas duas professoras de português língua não materna, com uma carga horária semanal de quatro 

tempos letivos de 50 minutos cada uma.  

A escola também disponibilizou os espaços e os recursos materiais (fotocópias, por ex.) e informáticos 

necessários a um bom desenvolvimento das atividades curriculares destes alunos. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Através do quadro seguinte, é possível observar os resultados obtidos por cada aluno no final de cada 

período, concluindo-se que as classificações são bastante satisfatórias: 

ALUNO 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Artur Shupã 13 13 13 

Gabriel Martins 14 13 13 

Miguel Rajão 14 13 14 

 

CONCLUSÃO 

A integração dos alunos oriundos de países estrangeiros na comunidade escolar e o seu sucesso 

educativo continua a ser uma das prioridades do Núcleo de Apoio Educativo (NAE) da Escola Secundária de Eça 

de Queirós. O bem-estar, a motivação e a autoconfiança destes alunos são essenciais e constituem o “segredo” 

do seu sucesso. Consciente deste facto, o NAE desenvolve um trabalho de coordenação com as famílias, os 

diretores de turma, os professores de português (em particular), os Serviços de Psicologia e Orientação (sempre 

que necessário), o Conselho Pedagógico e o órgão de direção da escola. 

À semelhança dos anos transatos, o aproveitamento destes alunos (conforme quadro acima), é 

francamente positivo, pelo que se torna evidente a eficácia das medidas implementadas. 

 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE): 

O ano letivo 2013/2014 começou com a participação, a título gracioso, em todos os conselhos de turma 

agendados. Deu-se continuidade pedagógica ao trabalho iniciado no ano transato, bem como, na maioria dos 

casos, à aplicação das medidas previstas nos Programas Educativos Individuais dos alunos abrangidos pelo 
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Decreto-lei n.º 3/2008, concretamente no que se refere à medida consignada no artigo 17.º (apoio pedagógico 

personalizado). 

Das 19 propostas apresentadas, registaram-se:  

- 18 Frequências (95%); 

- 1 Exclusão (5%); 

Sumariamente, destacam-se algumas das tarefas empreendidas, nomeadamente a disponibilização de 

informação relativa à problemática dos alunos aos diretores de turma e demais professores da turma; ajuda no 

desenvolvimento de estratégias de organização e gestão da sala de aula; apoio direto e indireto aos alunos; 

reuniões formais e informais com os diretores de turma, os professores, os alunos e os encarregados de 

educação; reuniões/contactos com a DSRN; colaboração com o órgão de gestão; desenvolvimento das medidas 

previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008; elaboração dos Relatórios Circunstanciados de todos os alunos; lecionação 

das disciplinas de Português, Inglês, Matemática Funcional, TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) e 

Atividades de Expressão Plástica; promoção do intercâmbio família/escola; organização dos dossiês dos alunos; 

realização e concretização dos Programas Educativos Individuais; elaboração dos relatórios de avaliação de 

educação especial; avaliação de novos casos, num trabalho conjunto com o SPO; organização dos processos 

para o Júri Nacional de Exames; preparação dos Planos de Ação CRI/MAPADI para o próximo ano letivo e a 

respetiva avaliação; elaboração dos Programas Educativos Individuais, dos Relatórios Técnico-Pedagógicos, 

dos Planos Individuais de Transição, dos Currículos Específicos Individuais (CEI), dos Relatórios 

Circunstanciados, dos relatórios de avaliação de final de período dos discentes a quem é dado apoio direto e 

preenchimento o formulário do Contingente Especial dos alunos portadores de deficiência física ou sensorial 

interessados em ingressar na universidade; atualização e envio de toda a documentação solicitada pela 

DGesTe, MISI (Estatísticas de Educação), Cruz Vermelha Portuguesa, Júri Nacional de Exames e DGE (Centro 

de Recursos para a Inclusão – CRI); participação em diversas actividades e acções de formação. 

 

CONCLUSÃO 

 O Núcleo de Apoio Educativo realizou todas as atividades a que se propôs no início do ano letivo, as 

quais integram o Plano Anual de Atividades da ESEQ. O trabalho conjunto e articulado entre o Núcleo de Apoio 

Educativo, o Serviço de Psicologia e Orientação, o Serviço de Coordenação da Direção de Turma, os Diretores 

de Turma, os Professores e o órgão de Direção da escola tem-se revelado - e é - imprescindível.  

O presente relatório é uma prova inequívoca de que a ESEQ, acreditando firmemente no seu Projeto 

Educativo, desenvolve práticas que garantem a igualdade de oportunidades no acesso à formação integral dos 

seus alunos, no respeito pelos “Valores” e “Compromissos Educativos” consignados no referido documento. 
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4.2.3. COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA (CDT) 
Prof.ª Maria José Frutuoso (CDT Ensino Secundário) e Prof.ª Emília Subida (CDT Ensino Básico) 

A Coordenação dos Diretores de Turma é uma estrutura de coordenação educativa e de supervisão 

pedagógica com relevância em termos de orientação, acompanhamento e supervisão dos docentes que 

exercem as funções de Diretor de Turma (DT).  

O Serviço de Coordenação dos Diretores de Turma, no âmbito da dinamização de ações que visam a 

melhoria da qualidade da educação na ESEQ, uma escola de referência nos planos educacional, cultural, social 

e cívico, levou a cabo, no presente ano letivo, as seguintes atividades: 

� Elaboração da brochura de receção aos alunos do 7.º e 10.º ano, em conjunto com o Serviço de Psicologia 

e Orientação (SPO). 

� Dinamização do Teatro-Debate Macacos e Pombos, que se realizou no dia 27 de setembro de 2013, na 

Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, cujo objetivo foi a Prevenção do Bullying em Contexto Escolar. 

� Dinamização da Sessão de Formação para Delegados e Subdelegados de Turma, no dia 11 de outubro 

de 2013, cujos objetivos pretenderam contribuir para a promoção de valores de cidadania e reforço do 

conhecimento sobre o funcionamento dos órgãos de administração e gestão da ESEQ, bem como 

providenciar aos discentes uma perceção mais alargada sobre o impacto deste cargo no desenvolvimento de 

competências comunicativas/sociais, assumindo-se estas como elemento facilitador de aprendizagens no 

futuro ensino universitário. Para esta sessão foi elaborado o Guião do Delegado de Turma da ESEQ. 

� Sessão de Sensibilização para o Voluntariado com os delegados e subdelegados das diferentes turmas, 

no dia 13 de Dezembro, em articulação com o SPO e as Técnicas do Programa de Contrato Local de 

Desenvolvimento Social da Póvoa de Varzim (CLDS+) - Projeto Póvoa Mais. 

� Participação na Visita à Mostra da Universidade do Porto no Pavilhão Rosa Mota, que decorreu no dia 28 

de março, no âmbito da orientação dos alunos do 9.º ano de escolaridade. 

� Integração na equipa de apoio à realização do “Dia do Aluno da ESEQ” - atividade dinamizada pela 

Associação de Estudantes, realizada no dia 4 de abril, visando o reforço da articulação/comunicação entre 

alunos, professores e entidades da comunidade. 

� Participação na Mostra do Fórum de Saídas Profissionais, no dia 13 de maio, no âmbito da orientação 

dos alunos do 9.º ano de escolaridade. 

� Colaboração no Fórum das Universidades, que decorreu nos dias 15 e 16 de maio, no polivalente da 

ESEQ e contou com várias instituições.  

� Atualização da página de Coordenação, ao longo do ano letivo, na plataforma Moodle, cujo objetivo foi 

disponibilizar toda a informação relativa à Direção de Turma. 
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� Coordenação do Projeto Eça Dinâmica em colaboração com uma equipa de docentes. Este projeto deu 

continuidade ao do ano anterior e associou-se ao Ano Europeu da Família. Teve como finalidade contribuir 

para a consecução dos objetivos plasmados nesse programa, escolhendo como tema - Escola, Família e 

Trabalho - e definindo como desígnios a coesão da Família como fator de desenvolvimento em tempos de 

crise e o equilíbrio entre o mundo do trabalho e a vida familiar. Procurou-se envolver os alunos da ESEQ num 

tema comum e aglutinador, articulando conhecimentos, práticas, iniciativas e variados atores educativos, 

contando ainda com a colaboração dos Encarregados de Educação (EE) e procurando um reforço dos laços 

que interligam a escola e a comunidade. Foi realizado um leque variado de atividades, destacando-se 

algumas pela sua criatividade, originalidade, grande adesão por parte dos alunos e EE ou mesmo pelo 

impacto significativo na comunidade escolar.  

� Preparação das reuniões de CDT para as reuniões de Conselho de Turma de final de período, salientando-

se o trabalho de equipa entre elementos da direção da ESEQ.  

� Elaboração da Síntese dos Relatórios Críticos Anuais a partir dos relatórios individuais elaborados pelos 

DT. 

Superar situações problemáticas e marcar pontos no domínio da harmonia, da união, do diálogo salutar e 

da partilha aberta de ideias, foi a grande preocupação das Coordenadoras dos Diretores de Turma. Assim, 

consideram que o ano letivo decorreu com normalidade e com a serenidade necessária ao bom ambiente de 

trabalho e que todas as práticas referidas ajudaram a consolidar uma das principais missões da Escola que é 

formar cidadãos ativos e intervenientes, realçando a importância, em especial, do Diretor de Turma. 

As Coordenadoras esperam que, com a sua colaboração, se tenha reforçado o clima cooperativo e 

colaborativo entre todos os intervenientes da Comunidade Educativa e que se continuem a envolver com 

intensidade na vida da ESEQ. Só assim, esta pode ser capaz de dar resposta à diversidade de 

responsabilidades que lhe estão acometidas e que são essenciais à formação integral dos alunos. 
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4.2.4. DIREÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS (DCP) 
Prof.ª Maria José Trovão (Diretora dos Cursos Profissionais) 

 

No ano letivo 2013/2014 funcionaram três turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia: 10.º P 

com vinte e sete alunos, 11.º M com vinte e seis alunos e 12.º O com vinte e um alunos. 

A intervenção da Diretora dos Cursos Profissionais e Tecnológicos neste ano letivo, prendeu-se 

essencialmente com o objetivo de todos os professores que leccionaram as três turmas do Curso Profissional, 

sentissem o seu apoio e ajuda, quando necessário, e mantivessem uma atitude de cooperação, de diálogo, de 

partilha de experiências e de materiais, numa filosofia de responsabilidade profissional, sempre direcionada para 

o sucesso nas aprendizagens dos alunos, e no respeito pela autonomia de cada professor. 

Reuniões 

No início do ano letivo reuniu com os professores colocados até ao momento a quem foram atribuídas as 

três turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia, a fim de lhes transmitir as informações e orientações 

necessárias, procedimentos a seguir, para o correto funcionamento do Curso Profissional. 

No final de cada período, reuniu com os diretores de turma das três turmas do Curso Profissional, para 

lhes transmitir as informações e procedimentos a tomar, no âmbito da legislação aplicável aos Cursos 

Profissionais, nas reuniões do Conselho de Avaliação Periódica.  

Cumprimento dos Programas 

Juntamente com a Diretor procedeu-se à articulação pedagógica entre as várias disciplinas que compõem 

o Currículo de Formação dos três anos, do Curso Profissional Técnico de Multimédia.  

Ao longo de todo o ano letivo houve grande preocupação de todos os professores do Curso Profissional 

Técnico de Multimédia, para se cumprir as planificações de cada uma das disciplinas lecionadas no Curso. 

Na reunião final do 3.º Período, do Conselho de Avaliação Periódica, do Curso Profissional foi feito um 

balanço positivo, do cumprimento dos programas/planificações das disciplinas. Em todas as disciplinas deste 

Curso, os professores afirmaram ter aplicado os instrumentos de avaliação inicialmente previstos. 

Atividades e Projetos Desenvolvidos 

Foi atualizado e organizado o Dossiê Pedagógico referente ao funcionamento do Curso Profissional 

Técnico de Multimédia e coordenou-se e acompanhou-se toda a atividade de formação teórico-prática, entre 

elas, as Visitas de Estudo multidisciplinares, propostas pelos docentes do referido Curso. 

Realizaou-se uma Visita de Estudo de dois dias, a Lisboa e Mafra, no âmbito do Programa de lecionação 

da disciplina de Português do 12.º ano, com os alunos do 12.º O, deste Curso. 
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Foram aplicadas as orientações e informações emanadas pela Direção da ESEQ e analisadas questões 

pedagógicas e administrativas. Foram, também, transmitidas ao adjunto do Diretor todas as informações 

pertinentes relativas à organização das atividades do Curso Profissional. Neste particular assinala-se a 

necessidade de se equipar progressivamente o Curso Profissional com software e hardware aproveitando a 

possibilidade de amortização através do POPH.  

Os docentes, principalmente os da área técnica, foram sensibilizados para a necessidade de continuarem 

a usar a plataforma de ensino Moodle no ensino-aprendizagem, utilizando as potencialidades audiovisuais que 

este equipamento disponibiliza. 

As atividades inerentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e elaboração do Dossier de Estágio 

do Aluno, de todos os alunos das três turmas do Curso Profissional foram organizadas e coordenadas em 

conjunto com os docentes Paulo Ferreira e Carlos Baptista, nos seguintes momentos: 

• 12.º O: - 28 de abril a 2 de junho de 2014 ( 6 semanas - 7 horas/dia – 175 horas) 

• 11.º M :– 2 de junho a 21 de julho (8 semanas – 7 horas por dia – 245 horas) 

• 10.º P: – 11 de junho a 16 de julho ( 6 semanas – 7 horas por dia – 180 horas) 

Procedeu-se aos contatos de articulação entre a Escola e o Meio envolvente à mesma, relativamente a 

entidades potencialmente empregadoras, no sentido de estabelecer Protocolos e Acordos que permitam a 

efetiva inserção dos alunos na vida ativa, através da Formação Técnica em Contexto de Trabalho (Estágio 

Profissional). Dessa iniciativa celebraram-se Protocolos de colaboração com as seguintes entidades (locais de 

estágio): 

• BIBLIOTECA MUNICPAL ROCHA PEIXOTO DA PÓVOA DE VARZIM 

• MUSEU MUNICIPAL DE ETNOGRAFIA E HISTÓRIA DA PÓVOA DE VARZIM 

• CASA DA JUVENTUDE DA PÓVOA DE VARZIM 

• SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE VARZIM 

• MAPADI - MOVIMENTO DE APOIO DE PAIS E AMIGOS AO DIMINUÍDO INTELECTUAL – PÓVOA DE 

VARZIM 

• VARZIM LAZER - EMPRESA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM 

• V ARZIM SPORT CLUB - PÓVOA DE VARZIM 

• ESCOLA DE CONDUÇÃO ALA ARRIBA - PÓVOA DE VARZIM 

• FOTO MÁRIO – AVER O MAR - PÓVOA DE VARZIM 

• FOTO TRIÂNGULO UNIPESSOAL - PÓVOA DE VARZIM 

• FOTO NETA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - PÓVOA DE VARZIM 

• OFICINA D’IMAGEM - PÓVOA DE VARZIM 

• RUICARVALHO - FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL, LDA - BALAZAR - PÓVOA DE VARZIM 

• PHOTO&VÍDEO BRUNO TEIXEIRA - AVER O MAR - PÓVOA DE VARZIM 
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• FOTO AF ESTÚDIO DIGITAL – VILA DO CONDE 

• SANDRA NICOLAU – DESIGN GOURMET UNIPESSOAL, LDA - PORTO 

• CORTEX DIGITAL, LDA (CHIP 7) - PÓVOA DE VARZIM 

• GAMESTATION X – PÓVOA DE VARZIM 

• ONDA AGITADA UNIPESSOAL, LDA (STREET WAVE) - PÓVOA DE VARZIM 

• IDM - INDÚSTRIA DE MÓVEIS, LDA – LAÚNDOS - PÓVOA DE VARZIM 

• KIBER SURF SHOP - PÓVOA DE VARZIM 

• BOTTON, LDA – TOUGINHÓ – VILA DO CONDE 

• RTR MODELISMO – PÓVOA DE VARZIM 

• MEGACORREIA – AVER O MAR - PÓVOA DE VARZIM 

• ASSISTÉCNICA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS 

• NOVA CRAVEIRO, LDA - LAÚNDOS - PÓVOA DE VARZIM 

• MACIEL E PAÇO, LDA – AGUÇADOURA - PÓVOA DE VARZIM 

• ESTOFADOR DE CARROS - AGUÇADOURA - PÓVOA DE VARZIM 

• ARMINDO E PONTES, LDA - VILA DO CONDE  

• PALAVRA FRONTRAL, LDA – VILA DO CONDE 

• SAX – RADAR DA VIDA, LDA - PÓVOA DE VARZIM 

• AVERMATE – EMPRESA DE FERRAGENS E ILUMINAÇÃO PARA VIDRO – AVER O MAR - PÓVOA 

DE VARZIM 

Os resultados da segunda fase de formação, - Formação em Contexto de Trabalho - dos alunos do 12.º 

O, foi considerado muito positivo, pelas informações produzidas pelos orientadores de estágio, pelas entidades 

formadoras e pelos próprios formandos. 

Algumas empresas referiram que se notou uma maior aprendizagem de conhecimentos adquiridos, uma 

maior autonomia da parte dos formandos e um maior empenho na realização e concretização de tarefas e 

trabalhos solicitados.  

Nos mesmos moldes o resultado da primeira fase de formação, da Formação em Contexto de Trabalho 

dos alunos do 11.º M e do 10.º P foi considerado, também, positivo, embora, algumas empresas formadoras 

referissem alguns aspetos a melhorar, nomeadamente a necessidade de uma maior autonomia, empenho e 

maturidade dos alunos na realização das tarefas a realizar. 

Foi realizada a Prova de Aptidão Profissional (PAP) aos alunos da turma O do 12.º ano, nos dias 2 e 3 de 

julho de 2014. Fizeram parte do júri de avaliação os professores Maria José Trovão (presidente), Carlos Baptista, 

Arnaldo Pedro, o representante da Associação Comercial e Industrial da Póvoa de Varzim – Eng.º José Gomes 

Alves e o técnico Dr. Rui Sousa.  

Foi constituída uma equipa formada pelo docente Carlos Baptista e pela Psicóloga da SPO, Dr.ª 

Conceição Prisco, para procederem, no terceiro período, à publicitação e divulgação do Curso Profissional 
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Técnico de Multimédia da ESEQ, junto dos alunos do 9.º ano de escolaridade das Escolas EB 2,3 do concelho 

da Póvoa de Varzim. 

Nos dias 17 e 18 de julho de 2014 foi realizada a recepção aos alunos-candidatos ao Curso Profissional 

Técnico de Multimédia 2014/2015. A equipa de recepção foi constituída pelo docente José Carlos Lima e pela 

Psicóloga da ESEQ. O preenchimento das vagas existentes foi realizado de acordo com a legislação em vigor. 

De relevar, neste âmbito, o número elevado de candidatos ao Curso Profissional Técnico de Multimédia da 

ESEQ, que se traduziu em 60 candidatos (aprox.).  

 

Resultados escolares da avaliação 

Os resultados escolares das avaliações dos alunos, no final de cada período, constantes nas Pautas de 

Avaliação Periódica, das três turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia foram analisados e elaboradas 

as sínteses de apresentação dos mesmos junto da Secção de Análise Descritiva dos Resultados Escolares da 

ESEQ. No presente ano letivo os resultados escolares de avaliação do Curso Profissional Técnico de 

Multimédia, resumem-se da seguinte forma: 

• dos 21 alunos matriculados no 12.º O, 18 alunos concluíram o Curso Profissional com aprovação. A 

taxa de conclusão do Curso Profissional Técnico de Multimédia em 2014 foi de 86%. 

A este propósito será de referir o seguinte: dos três alunos que não concluíram o Curso Profissional, a um 

deles falta só um único módulo da disciplina de Design, Comunicação e Audiovisuais, (poderá efetuá-lo na 

Época Especial de Recuperação, em Setembro); aos restantes falta apresentar a Prova de Aptidão Profissional 

(PAP).  

10.º Ano - Turma P N.º de alunos Módulos avaliados % de conclusão 
 27 34 89,3% 

 

11.º Ano - Turma M N.º de alunos Módulos avaliados % de conclusão 
 26 32 97,1% 

 

12.º Ano - Turma O N.º de alunos Módulos avaliados % de conclusão 
 21 30 99,4% 

 

Conclusão 

É necessário continuar a melhorar as condições de trabalho dos docentes e discentes e investir na qualidade 

do Curso Profissional.   

De referir, ainda, que todo o trabalho foi facilitado pelo espírito de cooperação existente entre os professores 

deste Curso e pelo empenho e dedicação revelados em muitos das tarefas individuais e coletivos dos mesmos 
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4.2.5. NÚCLEO DE PROJETOS E ATIVIDADES (NPA) 
Prof. Paulo Campos (Coordenador) 

O NPA foi animado, durante o ano letivo de 2013/2014, por uma equipa inicialmente com três elementos 

(Alda Ferreira, Graça Dinis e Paulo Campos) à qual se juntou, posteriormente, a Prof.ª Inês Soares. Esta equipa 

dividiu entre si as várias responsabilidades do núcleo: coordenação da representação da ESEQ; gestão da 

divulgação de informação; acompanhamento, divulgação e avaliação dos projetos e atividades e coordenação do 

núcleo. 

Assim, ao longo de 2013/2014, o NPA, através de um ou mais dos seus membros: 

• Coordenou a apresentação de propostas de clubes, projetos e atividades pela comunidade da ESEQ; 

• Acompanhou e colaborou nas tarefas de elaboração do PAA 2013/2014 no que diz respeito à ação do 

Conselho Pedagógico e deste Relatório de Avaliação Final. 

• Geriu a página web NPA, onde foram publicados assuntos relacionados com os clubes, projetos e 

atividades da ESEQ. 

• Geriu a apresentação de propostas de atividades e relatórios através de formulários digitais online. 

• Organizou e geriu os espaços informativos e os expositores da ESEQ. 

• Coordenou a divulgação de informação sobre projetos e atividades internos e exteriores à ESEQ. 

• Providenciou atendimento contínuo a alunos e professores com vista a orientação e apoio nas respetivas 

exposições. 
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4.2.6. PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (PTE) 
Prof. José Manuel Santos - Coordenador do PTE 

 

O Plano de ação para o TIC, no ano letivo 2013/2014, foi inspirado no Plano Tecnológico da Educação 

(PTE) nacional, aprovado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, cujos objetivos a atingir foram 

enquadrados em três eixos de atuação – Tecnologia, Conteúdos e Formação – cobrindo todos os domínios 

relacionados com a modernização do sistema educativo. 

A elaboração deste plano foi da competência da Equipa PTE e visou promover a utilização das TIC nas 

atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização 

junto de todos os elementos da comunidade educativa. O plano foi concebido no quadro do Projeto Educativo da 

ESEQ e integrou o Plano Anual de Atividades 2013/2014. 

Em setembro de 2013, foi reformulada a Equipa PTE da ESEQ para o ano letivo 2013/2014. De referir 

que a enorme diminuição na atribuição de horas à equipa PTE se traduziu numa sobrecarga acrescida para os 

membros restantes. 

Em outubro de 2013, foi elaborado o Plano TIC, o qual foi integrado no PAA da ESEQ, procedendo-se à 

sua monitorização. Foi feita uma análise à distribuição dos equipamentos informáticos pelos diversos 

departamentos e estruturas da ESEQ, e procedeu-se aos reajustes julgados necessários. 

À semelhança do ano anterior, no início do ano letivo a equipa PTE disponibilizou via Web, um 

questionário a todos os alunos da escola, para facilitar aos Diretores de Turma a caracterização das respetivas 

turmas. Também foram aplicados e realizados os questionários OTES (Observatório de Trajetos dos Estudantes 

do Ensino Secundário), neste ano letivo, a todos os alunos do décimo ano. 

A equipa PTE apoiou o projeto Rádio REQ o qual visa proporcionar um espaço de comunicação para 

divulgação de atividades educativas da ESEQ via web rádio o qual foi dinamizado pelos professores: Vicente 

Craveiro, José Carlos Lima, Isolete Milhazes e Ana Leal. 

Foi alargado o âmbito de aplicação do programa SIGE, neste ano para permitir o controlo de gastos no 

serviço de reprografia criando-se contas correntes para cada professor em função da disciplina lecionada em 

cada turma. 

A página Web da ESEQ, continua a funcionar como um meio de comunicação privilegiado com a 

comunidade Educativa. A Área Reservada continua a ser um recurso útil, apoiando o acesso a formulários online 

do NPA e da CDT. 

A plataforma Moodle da ESEQ, foi muito utilizada para apoio a um número crescente de disciplinas dos 

vários departamentos e tem servido de suporte à organização dos documentos das estruturas que escolheram 
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este meio para organizar os seus arquivos como, por exemplo, a Direção do Curso Profissional e a Coordenação 

do NPA e a divulgação de todas as planificações das disciplinas.  

Foi alargado o âmbito de aplicação do programa SIGE, neste ano, para permitir o controlo de gastos no 

serviço de reprografia criando-se contas correntes para cada professor em função da disciplina lecionada em 

cada turma. 

Durante este ano letivo, o maior problema que se colocou à equipa PTE, foi a propagação de vírus 

através das pens dos professores. Este problema foi ultrapassado com a instalação do software antivírus Panda 

Cloud Office Protection, do qual foram adquiridas pela Direção da Escola 320 licenças. 

A equipa PTE tem monitorizado o processo de limpeza de todos os computadores pelos assistentes 

operacionais a quem foi ministrada formação, tendo–se procedido à aspiração dos dissipadores de calor em 

todos computadores existentes na escola, prevenindo-se desta forma futuros problemas de sobreaquecimento. 
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4.2.7. GABINETE DE SEGURANÇA (GS) 
Prof. Vicente Craveiro (Delegado de Segurança) 

No decorrer do ano letivo, o Dr. Vicente Craveiro, responsável pelo Gabinete de Segurança da ESEQ, e o 

Assistente Operacional, Manuel Marques, detetaram algumas falhas de segurança nas instalações da escola, as 

quais foram objecto de relatório entregue ao Diretor da ESEQ, para análise e possível retificação das 

desconformidades detetadas 

O Clube de Proteção Civil da ESEQ, desenvolveu as seguintes atividades: 

• Distribuição, no início do ano letivo, aos alunos do 7.º e 1.0º ano de escolaridade, de folheto com 

informação sobre as regras de segurança em caso de evacuação. 

• Inserida nas comemorações do dia “internet segura”, foi realizada uma exposição de cartazes 

elaborados pelos dos alunos do 8.º ano. 

• Divulgação para os perigos na utilização de artifícios pirotécnicos (bombas de Carnaval). 

• Apoio e acompanhamento, à Associação de Estudantes, nas diversas atividades realizadas. 

(instalação de palcos, distribuição elétrica, e espaços livres). 

• Acompanhamento na montagem do stand para o Fórum das Saídas Profissionais, realizado no 

pavilhão municipal. 

• Atualização do plano de evacuação.  

 

 

4.2.8. BIBLIOTECA DR. LUÍS AMARO DE OLIVEIRA (BLAO) 
Prof.ª Inês Soares (Bibliotecária) 

 

Todas as atividades desenvolvidas no serviço da Biblioteca tiveram como prioridade os objectivos 

plasmados no Manifesto da UNESCO/IFLA a seguir enunciados: 

· Apoiar e promover os objectivos educativos definidos de acordo com as finalidades e currículo da escola; 

· Criar e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização das 

bibliotecas ao longo da vida; 

· Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação que possibilitem a aquisição de 

conhecimentos, a compreensão, o desenvolvimento da imaginação e o lazer; 

· Apoiar os alunos na aprendizagem e na prática de competências de avaliação e utilização da informação, 

independentemente da natureza e do suporte, tendo em conta as formas de comunicação no seio da 

comunidade; 
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· Providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e globais e às oportunidades que 

confrontem os alunos com ideias, experiências e opiniões diversificadas; 

· Organizar atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as questões de ordem cultural 

e social; 

· Trabalhar com alunos, professores, órgãos de gestão e pais de modo a cumprir a missão da escola; 

· Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais à construção de 

uma cidadania efetiva e responsável e à participação na democracia; 

· Promover a leitura, os recursos e serviços da biblioteca escolar junto da comunidade escolar e fora dela. 

 

E as finalidades/metas plasmadas no Projeto Educativo da ESEQ: 

“A ESEQ tem por missão garantir aos seus alunos uma formação integral e de qualidade, que os habilite 

com os conhecimentos e competências necessários ao prosseguimento de estudos ou ao desempenho de uma 

atividade profissional com sucesso. Uma formação assente nos valores inscritos neste Projeto, que valorize o 

espírito crítico e desenvolva capacidades para responder aos desafios da sociedade em que vivem.  A 

Qualidade nas Aprendizagens, assente no Respeito pela Diferença e na Diversificação dos Saberes; O Exercício 

da Cidadania; A Cooperação com a Comunidade Local (desenvolvimento de parcerias)”. 

 

Organização e gestão da BE, fundo documental e equipamentos / promoção de hábitos de leitura 

 

Foi realizada uma primeira abordagem do trabalho anteriormente desenvolvido pela Biblioteca (análise 

SWOT/Plano de melhoria) e do fundo documental existente. Seguidamente, identificados os pontos sensíveis, 

desenvolveu-se uma adequada política de crescimento e gestão da coleção. Assim, a Biblioteca realizou a 

avaliação do perfil e da dimensão da comunidade de utilizadores através da auscultação de alunos, 

encarregados de educação, funcionários, docentes e direção, relativamente a interesses, motivações e 

necessidades de apoio curricular de acordo com o Currículo Nacional e o Projeto Educativo.  

Durante o primeiro período, a equipa da Biblioteca, como forma de comemorar o Mês das Bibliotecas, 

deu início ao programa: “A Formação de Utilizadores” o qual promove o conhecimento/fruição ou apropriação do 

espaço e dos seus recursos (digitais e outros), que se pretende adaptada aos diferentes grupos etários e com 

um nível crescente de informação/ estratégias/abordagens. 

A equipa da Biblioteca tentou criar um contexto de aprendizagem aberto e seguro, observando padrões 

éticos elevados e indispensáveis a qualquer relação que se pretenda adequada ao cumprimento da missão e da 

visão da escola/biblioteca.  

Foi privilegiado pela equipa da Biblioteca o estabelecimento de parcerias inter e intra escolas/bibliotecas 

(com a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, com a biblioteca Municipal do Porto com a Biblioteca Rocha 

Peixoto, com as Bibliotecas Escolares do Concelho e com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim). 
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Ao longo de todo o ano letivo a equipa da BE esteve atenta, orientando e acompanhando, a formação 

integral dos alunos nas áreas culturais, artísticas, científicas, de formação cívica e/ou outras e promovendo um 

bom relacionamento entre os pares, alunos, funcionários e comunidade escolar em geral.  

 

REGISTO DE UTILIZADORES/TIPOLOGIA DE UTILIZAÇÃO 

I Período (2013/14) 
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REQUISIÇÕES REALIZADAS PELOS ALUNOS NA BIBLIOTECA/SALA DE ESTUDO 

 

 
GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ANO DE ESCOLARIDADE 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFESSORES NA BIBLIOTECA/SALA DE ESTUDO 

 
 

II Período (2013/14) 
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REQUISIÇÕES REALIZADAS PELOS ALUNOS NA BIBLIOTECA/SALA DE ESTUDO 

 
GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ANO DE ESCOLARIDADE 

 

• É de realçar a frequência dos alunos dos 10º e 11º anos na Sala de Estudo/Biblioteca. 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFESSORES NA BIBLIOTECA/SALA DE ESTUDO 

 

III Período (2013/14) 
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REQUISIÇÕES REALIZADAS PELOS ALUNOS NA BIBLIOTECA/SALA DE ESTUDO 

 

 

GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ANO DE ESCOLARIDADE 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFESSORES NA BIBLIOTECA/SALA DE ESTUDO 

 

 

4.2.9. EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA (EAI) 
Prof.ª Luíza Costa (Coordenadora) 

 

O ano letivo de 2013/2014 foi o ano de arranque do processo de avaliação interna (AI) da ESEQ levado a 

cabo por esta Equipa de Avaliação Interna (EAI). O processo foi iniciado pelo Diretor, através da designação da 

responsável pela organização e coordenação do processo de AI da ESEQ (coordenadora da EAI), em setembro 

de 2013. 

Entre outubro e novembro de 2013 a coordenadora frequentou o Curso “Avaliar e melhorar o 

desempenho com a CAF Educação”, da responsabilidade do INA (Direção Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas). Paralelamente fez autoformação sobre a autoavaliação de instituições 

educativas. 

Entre novembro e dezembro de 2013 a coordenadora procedeu à elaboração do plano do Programa de 

Avaliação Interna da ESEQ (PRAI), o qual foi apresentado ao Diretor e recebeu aprovação. 

Os objetivos do PRAI foram assim definidos: 

• Mobilizar a comunidade escolar para a qualidade; 
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• Criar hábitos de reflexão crítica e de práticas de melhoria contínua; 

• Contribuir para uma maior responsabilização de todos os intervenientes; 

• Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados, seus níveis de eficiência e eficácia; 

• Preparar os ciclos de avaliação externa; 

• Promover a imagem na comunidade educativa através da divulgação dos resultados. 

A coordenadora da EAI inspirou-se no Quadro de Referência da Inspeção Geral da Educação e Ciência 

(IGEC) do Ministério da Educação e Ciência (MEC) para definir os principais aspetos a ter em conta na análise 

da instituição, com base em três domínios – Resultados; Prestação do serviço educativo; Liderança e gestão – 

os quais abrangem nove campos de análise (Tabela A). Para cada campo de análise foram estabelecidos 

conjuntos de referentes que seriam objeto de observação durante o processo de AI. 

Tabela A: QUADRO DE REFERÊNCIA DO IGEC 
Domínios Campos de análise 

Resultados 
Resultados académicos 
Resultados sociais 
Reconhecimento da comunidade 

Prestação do serviço educativo 
Planeamento e articulação 
Práticas de ensino 
Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens 

Liderança e gestão 
Liderança 
Gestão 
Autoavaliação e melhoria 

 

A metodologia de trabalho definida foi: 
 

• Análise documental; 

• Análise de informação estatística; 

• Aplicação de questionários de satisfação e análise dos resultados obtidos; 

• Observação direta; 

• Entrevistas. 

Em janeiro de 2014, foi constituída a secção operacional da EAI da ESEQ, que passou a integrar quatro 

docentes (incluindo a Coordenadora), um assistente técnico (a Chefe dos Serviços de Administração Escolar) e 

um assistente operacional. 

Entre janeiro e fevereiro de 2014, a coordenadora elaborou vários documentos para apoio à recolha e 

organização da informação relativa aos vários campos de análise e respetivos referentes. 

Em março de 2014 a EAI reuniu formalmente. Nessa reunião a Coordenadora distribuiu a 

responsabilidade de observação e recolha de informações sobre cada um dos campos de análise do domínio 

“Resultados” - Resultados académicos; Resultados sociais; Reconhecimento da comunidade - pelos três 
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membros docentes da EAI. Os membros não docentes ficaram com responsabilidades de apoio na recolha de 

informação adicional. 

O processo de AI deveria ter sido concluído no final do ano letivo com a elaboração do relatório de AI 

seguida do desenho de um Plano de Melhorias a implementar no ano letivo seguinte. Esse objetivo não foi 

atingido, apenas se conseguiu recolher dados relativos ao domínio “Resultados”, não tendo sido possível entrar 

nos outros dois domínios. Os intervenientes no processo, membros docentes e não docentes, enfrentaram 

algumas dificuldades para articular estas tarefas de observação e recolha de informação com as suas principais 

responsabilidades na vida da escola. No próximo ano letivo será levada a cabo uma reflexão sobre estes 

constrangimentos de modo a tentar otimizar o processo de AI. 

 

4.2.10. SECÇÃO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS APRENDIZAGENS (SADRA) 
Prof. José Milheiro (Coordenador) 

Ao longo do ano 2013/14, em cada período letivo, a SADRA fez a recolha e o tratamento estatístico dos 

resultados escolares da frequência dos alunos da ESEQ. 

A metodologia do trabalho da SADRA envolveu, em cada Período letivo, um roteiro reflexivo.  

Nesse trabalho, cada professor, cada Conselho de Turma, cada Departamento Curricular, o Conselho 

Pedagógico e a Direção da escola, envolvem-se instituindo uma cultura da avaliação e da regulação, orientada 

das estruturas educativas maiores para as menores e vice-versa.  

Este percurso de avaliação periódica desenvolve competências profissionais dos professores mantendo-

os disponíveis para uma análise, reflexão e partilha de práticas.  

No final de cada Período, após análise dos resultados por cada estrutura da ESEQ, foram apresentadas 

conclusões que se disponibilizaram na página eletrónica da escola para divulgação a toda a comunidade 

educativa. 

 
 
 
4.2.11. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

Dr.ª Conceição Prisco (Psicóloga) e Dr. Tiago Pacheco (Técnico de Serviço Social) 

O SPO participou na elaboração da brochura de receção - juntamente com as Coordenadoras dos 

Diretores de Turma do ensino básico e secundário - e na receção aos alunos (13 de setembro) contactando 

presencialmente todas as turmas de 7. º e 10.º ano. 
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Continuou a realizar-se um trabalho articulado entre o SPO, NAE; Diretores de Turma e respetivas 

Coordenadoras para o encaminhamento e acompanhamento de alunos pelo SPO e ainda com a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco.  

O SPO continuou a atuar para prevenir situações de abandono através do acompanhamento de alunos 

que foram encaminhados pelos Diretores de Turma e estabeleceu também contato com alunos que efetuaram o 

pedido de mudança de curso ou anulação de matrícula, no sentido de os levar a ponderar os fatores implicados 

na sua decisão ou expor alternativas. Foram, assim, estabelecidos contatos com técnicos de outras instituições 

como escolas profissionais, centro de Emprego ou ACIB. Para além do acompanhamento aos alunos foram 

estabelecidos contactos com a ampla maioria dos encarregados de educação, com os diretores de turma e 

foram enviados relatórios sobre os alunos com maiores problemáticas para os respetivos conselhos de turma 

com sugestões educativas para a melhoria da sua integração e sucesso educativo. 

Assim, no presente ano letivo a Psicóloga atendeu 178 alunos do 7.º ao 12.º ano por diversas 

problemáticas (de realização, de orientação, emocionais, familiares, etc.) estando aqui também incluído o 

acompanhamento e avaliação de alunos com necessidades educativas especiais realizada juntamente com a 

docente de educação especial; neste âmbito, procedeu-se à revisão de nove Programas Educativos Individuais e 

à avaliação de outros quatro alunos ao longo do ano tendo-se verificado critérios de elegibilidade em três por 

problemáticas variadas (disortografia/disgrafia, limitação visual e síndrome de asperger) tendo sido elaborados 

os respetivos relatórios técnico pedagógicos e programas educativos. A Psicóloga colaborou também no final do 

ano letivo com a docente de educação especial na revisão e proposta de medidas de acompanhamento aos 

alunos no próximo ano letivo consubstanciadas em dezasseis relatórios circunstanciados. 

Durante o ano letivo e decorrentes do acompanhamento prestado aos alunos, a Psicóloga elaborou 

também 110 informações e/ou relatório (alguns em conjunto com o Assistente Social) para as reuniões de 

Conselho de Turma e três para médicos exteriores à escola; a Psicóloga esteve ainda presente em várias 

reuniões de Conselho de Turma.  

Para além da análise do questionário socioeconómico passado a todos os alunos da ESEQ de molde a 

ter uma visão mais concreta de algumas problemáticas existentes, foram atendidos de forma contínua pelo 

Assistente Social 151 alunos do 7.º ao 12.º ano apresentando quadros variados como problemas familiares, 

económicos, relacionais, falta de assiduidade, abandono escolar, informações sobre bolsas de estudo e outros 

Apoios Sociais, encaminhamento para outras Instituições, programas de ocupação de tempos livres, etc..  Foram 

acompanhados pelo Serviço Social, 73 alunos e famílias em risco de abandono, sendo trabalhadas várias 

competências individuais e parentais. 

O Assistente Social procedeu ainda à prestação e análise de informações sobre Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior junto de alunos e Encarregados de Educação do 12.º ano.  
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O serviço encaminhou durante este ano letivo cinco alunos para a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens em Risco e outros para serviços de saúde e acompanhamento médico especializado  

O Assistente Social colaborou também com a Associação de Pais na recolha e entrega de alimentos para 

alunos carenciados da ESEQ (Cabaz de Natal), bem como a dinamização do Projeto de Voluntariado Nacional 

Young VolunTeam. 

No âmbito da ajuda a famílias carenciadas, o assistente Social, encaminhou e articulou com o Projeto da 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (Fundo de Emergência Local) que apoia famílias com dificuldades 

económicas extremas. 

Da mesma forma, foram realizados vários atendimentos com encarregados de educação de alunos da 

ESEQ que, posteriormente, foram encaminhados para a Cruz Vermelha, onde lhes foi aberto um processo para 

procura ativa de emprego. 

Para além do apoio aos alunos e famílias o SPO participou na dinamização de variadas ações formativas 

ao nível da comunidade educativa em articulação entre outros, com a Coordenadora da Educação para a Saúde, 

as Coordenadoras de Direção de Turma, Diretores de Turma, Diretor, a Associação de Pais e entidades 

externas. 

De 25 setembro a 18 de Outubro a Psicóloga realizou sessões com todas as turmas de 10.º ano com o 

objetivo de proceder à análise de currículos, opções ao nível do prosseguimento de estudos e métodos de 

estudo. 

O serviço promoveu a realização no dia 27 de Setembro do Teatro-Debate “Macacos e Pombos-

Prevenção do Bullying em Contexto Escolar” na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, resultado da candidatura ao 

Programa Cuida-te do Instituto Português da Juventude, com as três turmas do Ensino Básico; posteriormente a 

Psicóloga realizou uma sessão para discussão do tema com cada turma. 

Numa colaboração com as Técnicas do CDLD+ em articulação com Coordenadoras dos Diretores de 

Turma realizou-se, no dia 13 de Dezembro, uma sessão de Sensibilização para o Voluntariado com os 

delegados e subdelegados das diferentes turmas do 10.º ano ao 12.º ano. 

Em articulação com a Coordenadora da Educação para a Saúde o serviço, foi responsável pela 

realização de sessões formativas com oito turmas de 10.ºano com as seguintes temáticas: Violência no Namoro 

com o Técnico de Serviço Social e Psicóloga (dias 10 e 13 de Fevereiro) e Compreender e Viver a Sexualidade 

com a Psicóloga (11 e 14 de Fevereiro); ainda no âmbito desta articulação, a Psicóloga foi responsável pela 

realização de sessões formativas com seis turmas de 10.º ano sobre a temática “Controlar a ansiedade nos 

testes” (30 de Abril). 
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Nos dias 6 e 7 de março a Psicóloga forneceu informação a todas as turmas do 12.º ano, relativa a pré-

requisitos e foram ainda agendadas com todas as turmas de 12.º ano, sessões de esclarecimento sobre 

exames, pré-requisitos e o acesso ao ensino superior nos dias 12 e 14 de março.  

A Psicóloga participou como oradora na sessão organizada pela Associação de Pais com a temática “A 

importância dos Pais na Educação Escolar e Projeto de Vida dos Filhos” que decorreu no dia 21 de Fevereiro e 

na ação do Projeto Eça Esta Dinâmica sobre “Preparar os Jovens para o Mundo do Trabalho”, no dia 1 de Abril 

de 2014. O pedido do Diretor, a Psicóloga esteve também presente como uma das convidadas no programa de 

Rádio Local “Praça do Almada” sobre Riscos da Internet, no dia 6 de Março 

Foi realizada pela Psicóloga uma sessão sobre “Procura de primeiro emprego”, com alunos do 12.º O, no 

dia 12 de Junho, na qual se procurou dar indicações úteis sobre competências de procura de emprego como 

responder a anúncios, elaboração de currículo e carta de candidatura e cuidados a ter na entrevista, entre outros 

aspetos. 

Também, de forma a proporcionar aos alunos informações atuais sobre diferentes opções formativas, o 

serviço organizou novamente a Mostra Informativa de Cursos e Instituições do Ensino Superior. O evento 

decorreu nos dias 15 e 16 de maio, na Sala de Convívio dos Alunos da ESEQ, e contou com a participação de 

várias instituições. Como novidade na implementação deste evento realizaram-se, nestes mesmos dias, quatro 

palestras com alunos de diferentes turmas e anos de escolaridade relativas aos cursos do Ensino Superior 

ministrados nalgumas instituições: palestra dinamizada pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto; palestra 

dinamizada pela Escola de Artes Universidade Católica, palestra dinamizada pela Faculdade de Letras a 

Universidade do Porto e palestra dinamizada pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

O Serviço também participou na preparação da Mostra de Saídas Profissionais para 2014, tendo estado 

presente nas reuniões realizadas a nível de escola e da Câmara Municipal, na preparação e montagem do Stand 

da Escola e ainda durante o evento que decorreu de 3 a 6 de maio no Pavilhão Desportivo Municipal. Foram 

distribuídos pelo Serviço através da Coordenadora dos Diretores de Turma vários exemplares da revista da 

Câmara Municipal sobre as ofertas formativas do concelho com a indicação de serem entregues aos alunos que 

estivessem a ponderar o seu percurso escolar. Foram também entregues pela Psicóloga exemplares desta 

revista aos alunos do 9.º ano de escolaridade. 

De realçar que no decorrer do ano letivo a psicóloga trabalhou de forma contínua o processo de 

orientação dos alunos de 9.º ano (turma 9.º A); primeiro, no seio do grupo-turma (utilizando algumas aulas de 

Oficina de Expressões) e posteriormente em sessões de gabinete. Todos os alunos terminaram o processo e 

foram-lhes fornecidos os respetivos cadernos de orientação. No âmbito da orientação realizaram-se atividades 

diversificadas com os alunos, destacando-se entre elas a Visita à Mostra da Universidade do Porto no Pavilhão 

Rosa Mota (que decorreu no dia 28 de Março), a Mostra do Fórum de Saídas Profissionais (dia 13 de Maio) e a 

visualização do filme “Quem se Importa?” (dia 7 de Maio). Realizou-se ainda. no dia 23 de Maio. no Auditório da 
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ESEQ uma ação para os Pais dos alunos de 9.º ano de todas as escolas do 3.º ciclo do ensino básico da Póvoa 

de Varzim denominada “Preparar com os filhos as decisões”. 

No dia 14 de Março, o Assistente Social esteve presente na Feira Qualifica - Saídas Profissionais, onde 

contactou várias instituições e se obtiveram informações acerca de cursos e bolsas de estudo. 

A Psicóloga continuou também a colaborar na divulgação da oferta educativa nas várias escolas básicas 

circundantes: deslocou-se com o professor José Carlos Lima. no dia 7 de Maio. à escola E B 2,3 de Rates para 

sessões com os alunos e ainda. nesse mesmo dia. com o professor Carlos Baptista à E B 2,3 de Beiriz para uma 

sessão com os encarregados de educação. O Assistente Social juntamente com a Professora de Educação 

Especial e o professor Carlos Baptista deslocaram-se no dia 15 de Maio à escola EB2,3 da Junqueira para 

apresentação da oferta formativa da ESEQ a alunos, pais e professores. 

Em Maio, o Assistente Social deslocou-se a todas as turmas de 12.º Ano, onde informou os alunos e 

Diretores de Turma sobre os requisitos para obtenção de bolsas de estudo de acesso ao Ensino superior. Após 

essa informação, todos os alunos interessados foram aconselhados a deslocarem-se ao gabinete do SPO - 

Assistente Social onde lhes foram fornecidas todas as informações e uma simulação sobre os valores eventuais 

a receber como Bolsa de Estudo. 

Foram também estabelecidos contatos com psicólogos de escolas circundantes relativos à oferta 

formativa. A Psicóloga participou, por fim, em meados de julho no processo de seleção dos alunos que se 

candidataram à frequência da via profissional – Cursos Profissional de Multimédia. 

Para além destas atividades o serviço continua a operacionalizar os objetivos de desempenho definidos 

para o ano civil de 2013 e 2014. O serviço esteve ainda presente nas reuniões de auditoria interna (12 de 

Novembro) e externa (9 de Dezembro) da escola no respeitante à implementação do Processo SPO segundo a 

Norma Iso 9001”. A Psicóloga continuou também a representar o SPO no Conselho Pedagógico e colaborou 

com o Coordenador de Matemática e Ciências Experimentais na redação dos relatórios periódicos de análise 

dos resultados escolares. 

O Assistente Social esteve presente e representou a ESEQ em várias reuniões da Rede Social da Póvoa 

de Varzim, onde várias diretrizes e informações relevantes foram discutidas. 

Foram também realizadas várias reuniões com membros da Segurança Social, equipas da EMAT – 

Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco; 

Com vista a manterem atualizados os seus conhecimentos os técnicos do serviço também frequentaram 

algumas formações no decorrer do ano letivo, nomeadamente:  

Psicóloga - 10 e 11 de Outubro - IV Jornadas de Saúde Mental/Psicologia e Cuidados de Saúde Primária 

organizada pela ACES do Cávado-I-Braga); 22 de Outubro - Seminário "Psicologia e Orientação em Meio 

Escolar" promovido pela DGE no Auditória da Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa; 20 e 21 de Março - 
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Universidade Lusíada - III Congresso Internacional de Intervenção Psicológica - Capacitar a Escola em Tempos 

de Crise; 8 de Maio  - Palestra sobre Drogas, organizada pela Associação de Pais com Técnicas do IDT; 29 e 30 

de Maio - Congresso Perturbações de Desenvolvimento- da Neurociência à clinica- Fundação Champalimaud. 

Assistente Social - dia 8 de maio, O Fórum de Empreendedorismo Social AMP 2020 – Uma Estratégia 

Inteligente, Sustentável E Inclusiva, no Teatro Municipal do Campo Alegre no Porto, da Área Metropolitana do 

Porto (AMP), em parceria com o Instituto de Empreendedorismo Social (IES); 

No dia 07 de Novembro de 2013, Seminário “Sustentabilidade e Qualificação do Terceiro Setor”, 

organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos; No dia 6 de Fevereiro, Encontros Regionais – Educação e 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens na ES Inês de Castro, Gaia.  
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4.3. CLUBES, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS EM 2013/2014 

Ao longo do ano, foram entregues ao NPA um total de 121 propostas referentes a clubes, projetos e 

atividades (Tabela 4.3.1 e Figura 4.3.1), distribuídas por várias áreas de ação (Tabela 4.3.2 e Figura 4.3.2). 

 

Tabela 4.3.1 - As propostas 
quanto ao nível de ação 

NÍVEL DE AÇÃO Nº 

Clubes 4 
Projetos 14 
Atividades 103 
Nº Total de Propostas 121 

 
Figura 4.3.1 - As propostas quanto ao nível de ação 

 

 

Tabela 4.3.2 - As propostas 
quanto à área de ação 

ÁREA DE AÇÃO Nº 

Artes 14 
Ciência e Tecnologia 13 
Cidadania 31 
Ciências Sociais e Humanas 11 
Desporto 11 
Economia e Direito 2 
Direção e Coordenação 1 
Línguas e Literaturas 32 
Saúde 6 
Nº Total de Propostas 121 

 
Figura 4.3.2 - As propostas quanto à área de ação 

Dessas propostas, 64 foram apresentadas já depois da aprovação do PAA, tendo sido acrescentadas ao 

plano, ao longo do ano letivo, numa secção complementar (Tabela 4.3.3 e Figura 4.3.3). Das 121 propostas de 

clubes, projetos e atividades apresentadas apenas 4 não atingiram os objetivos principais a que se propunham e 

foram consideradas não concluídas pelos seus responsáveis (Tabela 4.3.4, Figura 4.3.4 e Tabela 4.3.11). 

 

Tabela 4.3.3 - As propostas quanto 
ao momento de apresentação 

APRESENTAÇÃO Nº 

Antes PAA 57 
Após PAA 64 

N.º Total de Propostas 121 

 
Figura 4.3.3 - As propostas quanto ao momento de apresentação 
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Tabela 4.3.4 - As propostas quanto 
ao grau de realização 

REALIZAÇÃO Nº 

Concluídas 117 
Não concluídas 4 

N.º Total de Propostas 121 

 
Figura 4.3.4 - As propostas quanto ao grau de realização 

Os clubes, projetos e atividades foram da responsabilidade de elementos da comunidade escolar 

distribuídos pelos vários departamentos curriculares de acordo com a distribuição apresentada a seguir (Tabela 

4.3.5, Figura 4.3.5, Tabela 4.3.6 e Figura 4.3.6). 

 

Tabela 4.3.5 - Clubes e projetos 
quanto à origem dos responsáveis 

ORIGEM Nº 

DCCFN 1 
DCL 3 
DCE 2 
DCM 1 
DCEAT 4 
Conjuntos e outros 7 
Total 18 

  

 
Figura 4.3.5 - Clubes e projetos quanto à origem dos responsáveis 

 

 

Tabela 4.3.6 - Atividades quanto 
à origem dos responsáveis 

ORIGEM Nº 

DCCFN 12 
DCL 42 
DCE 10 
DCM 3 
DCEAT 4 
DCCSH 12 
Conjuntas e outras 20 
Total 103 

 
Figura 4.3.6 - Atividades quanto à origem dos responsáveis 

Na Tabela 4.3.7 e Figura 4.3.7 apresenta-se o rácio número de propostas/número de docentes para cada 

departamento curricular. 
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Tabela 4.3.7 - Comparação do número de 
propostas de cada departamento 

DEPARTAMENTO Nº PROPOSTAS / 
Nº DOCENTES 

DCCFN 0,63 
DCL 1,75 

DCE 1,25 

DCM 0,25 

DCEAT 0,29 

DCCSH 0,71 

 
Figura 4.3.7 - Rácio número de propostas/número de docentes  

Nas tabelas seguintes pode observar-se a distribuição temporal das atividades (Tabela 4.3.8 e Figura 

4.3.8) e as estratégias escolhidas (Tabela 4.3.9 e Figura 4.3.9). 
 

Tabela 4.3.8 - Atividades 
quanto à data de execução 

DATA Nº 

1º Período 29 

2º Período 41 

3º Período 28 

Ano letivo 23 

Total 121 

 
Figura 4.3.8 - Atividades quanto à data de execução 

 
 

 

Tabela 4.3.9 - Atividades 
quanto à estratégia 

ESTRATÉGIA Nº 

Concurso/Competição 12 

Debate/Mesa Redonda 9 

Exibição 18 

Exposição 17 

Formação/Curso/Workshop 10 

Intervenção/Campanha 13 

Colóquio/Palestra/Conferência 16 

Pesquisa 12 

Visita de Estudo 14 

Total 121 

 
Figura 4.3.9 - Atividades quanto à estratégia 
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A seguir pode observar-se a evolução do número de propostas de clubes, projetos e atividades 

apresentados desde o ano letivo de 2006-2007 até ao presente (Tabela 4.3.10 e Figura 4.3.10). 

 

 

Tabela 4.3.10 - Evolução do n.º de Atividades 

ANO LETIVO 
Nº DE 

PROPOSTAS 
PAA ORIGINAL 

Nº DE 
PROPOSTAS 

TOTAL NO ANO 
2006-2007 89 89 
2007-2008 82 118 
2008-2009 72 99 
2009-2010 76 102 
2010-2011 92 156 
2011-2012 70 101 
2012-2013 57 100 
2013-2014 57 121 

Figura 4.3.10 - Evolução do N.º de Atividades 
 

A Tabela 4.3.11 apresenta as propostas que não tiveram a conclusão prevista. 

Tabela 4.3.11 - Atividades não concluídas 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL MOTIVO 

«À rasca»- AT35  " Diretora de Turma 
Conceição Cruz 
 Delegado de turma 
Guilherme Festas" 

A atividade não se realizou, por desistência dos alunos. 

BIOTECNOLOGIA …É 
NA CATÓLICA! VEM 
DESCOBRI-LA!- VE  

professores do 12º ano de 
Biologia: 
Margarida Coelho, Elsa 
Almeida, Emília Subida e 
Manuela Vilarinho 

A atividade não se chegou a realizar por lapso da Universidade Católica no decorrer da semana 
aberta desta instituição. Contudo este ano letivo tal período foi coincidente com as férias da 
Páscoa dos alunos. 

Comemoração do Dia 
Mundial da Dança- AT3  

Grupo de Educação Física: 
Júlio Silva, Ricardo 
Rodrigues, Cândida Leite, 
Augusta Ferreira, Fátima 
Nunes, José Carlos Sousa, 
Célia Carmo e Ana Leal 

A atividade não se realizou porque o monitor convidado não compareceu. 

Sessão de Literacia 
Financeira- AT62  

Fátima Batista Não se realizou por motivos imputáveis ao palestrante (acidente de viação quando se deslocava 
para a ESEQ). 

As Tabelas 4.3.12 (A a L) apresentam as atividades realizadas e avaliadas, através do relatório enviado 

ao NPA, por ordem cronológica, incluindo uma breve avaliação pelos responsáveis. 
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Tabela 4.3.12A - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Comemoração do 
Dia Europeu das 
Línguas- AT10 - 
Resp. - Albertina 
Anjo 

Albertina Anjo e Dulce 
Caseira 

26 e 27 de setembro 2013 Os alunos assistiram ao visionamento do filme 
"Lost in Translation" que visava despertar nos 
alunos o valor e a importância do mundo 
plurilinguístico e pluricultural; foram realizadas 
atividades de exploração da temática do filme 
seguidas de debate. 
 Aspetos positivos: Trabalho colaborativo entre 
colegas do grupo que permitiu reforçar 
estratégias de aprendizagem no arranque do 
ano letivo. Complemento dos conteúdos 
lecionados no contexto habitual de sala de aula, 
recurso a materiais diversos.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Teatro Debate 
Macacos e 
Pombos- AT4 - 
Resp. - 
Conceição Prisco 

Conceição Prisco; Atores 
da Usina 

27 de Setembro de 2013 No preenchimento do questionário 40 alunos 
avaliaram a atividade como muito interessante, 
28 como bastante interessante. 7 como 
interessante e apenas um como pouco 
interessante 
 Aspetos positivos: Através do teatro consegue-
se abordar de forma lúdica mas intencional a 
Prevenção do Bullying em Contexto Escolar.  
Aspetos negativos:  

Exposição 
temporária "Os 
Livros que 
Fizeram História"- 
AT29 - Resp. - 
Maria Filomena 
Pacheco 

Maria Filomena Pacheco Outubro de 2013 A exposição esteve patente na ESEQ e os 
professores que acharam pertrinente visitaram 
esta exposição sobre os livros que atravessam 
a evolução do pensamento da Humanidade. 
 Aspetos positivos: A exposição permitia a 
compreensão, aos alunos e professores que a 
visitaram, da evolução do pensamento 
científico, filosófico, literário, matemático através 
dos livros que marcaram a História da 
Humanidade.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Exposição alusiva 
ao 5 de outubro- 
AT11 - Resp. - 
Fernanda Inês 
Marinho Pereira 
da Rocha Soares 

Equipa da Biblioteca de 2 a 7 /10/2013 Para comemorar o Dia da Implantação da 
República, no dia 5 de outubro a Biblioteca da 
ESEQ realizou, em parceria com a Biblioteca 
Municipal Rocha Peixoto e com a colaboração 
de Graça Dinis, uma exposição alusiva à 
República - Na Maré da República - figuras 
ilustres locais e poetas da República. 
 Aspetos positivos: Com esta exposição 
comemorou-se o 5 de outubro (Implantação da 
República) dando especial relevo aos 
Poetas/escritores que marcaram este período, 
permitindo assim recriar o ambiente 
revolucionário que conduziu à implantação da 
República e possibilitando o conhecimento de 
um variado conjunto de dados e documentos 
evocativos de todo um percurso histórico onde 
se evidenciam pedaços da história, que 
naturalmente se encontram plasmados na 
Literatura da época.  
Aspetos negativos:  

Día de la 
Hispanidad- AT25 
- Resp. - Carla 
Nogueira 

Carla Nogueira 12 de outubro de 2013 Elaboração de um cartaz alusivo à data com o 
objetivo de relembrar tradições e personas de 
relevo do mundo “hispanohablante”. 
 Aspetos positivos: Relembrar uma data de 
relevo para os países de língua espanhola; 
recordar o grande número de países de língua 
espanhola, as suas diferenças culturais e as 
pessoas mais relevantes.  
Aspetos negativos: Não se aplica. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Celebração do 
Dia de Ação de 
Graças 
(Thanksgiving 
Day)- AT22 - 
Resp. - Albertina 
Anjo 

Albertina Anjo e Isabel 
Vieitas 

Outubro e Novembro 2013 Os alunos expuseram trabalhos alusivos à 
celebração do Thanksgiving Day no Canadá e 
nos Estados Unidos da América. Foi realizada 
pesquisa e recolha de informação para posterior 
realização dos trabalhos. Os alunos trabalharam 
em grupo e recorreram, para além da língua 
inglesa, ao uso de competências na área da 
expressão artística. 
 Aspetos positivos: Trabalho colaborativo entre 
as duas docentes e alunos das 2 turmas 
envolvidas.  Combinação do uso da língua 
inglesa (texto escrito e pesquisa) com recurso 
ao desenho e outras formas de expressão 
artística. Alargamento de competências 
socioculturais.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

XXXII Olimpíadas 
Portuguesas de 
Matemática 1ª 
eliminatória- 
AT30 - Resp. - 
Ana Fonseca 
Ramos 

Ana Adelaide da Fonseca 
Ramos 

13/11/2013 Foram recolhidas em todas as turmas inscrições 
para esta atividade. 
Os inscritos foram divididos em 2 grupos 
distribuídos pelo Auditório e pela Cantina onde 
estiveram como vigilantes os professores acima 
referidos. 
 Aspetos positivos:   
Aspetos negativos: Deveriam ter sido utilizados 
mais espaços para a realização da prova. 

Representação 
do "Auto da Barca 
do Inferno" de Gil 
Vicente- AT40 - 
Resp. - Luísa 
Pereira 

Luísa Pereira 20-11-2013 A atividade decorreu dentro dos parâmetros 
definidos na planificação. Os alunos 
deslocaram-se ao Auditório Municipal, a fim de 
assistiram à representação da peça "Auto da 
Barca do Inferno" de Gil Vicente, pela 
companhia Varazim Teatro. Foram 
acompanhados pelas professoras Luísa Pereira 
e Teresa Cristino.  
No decorrer do espetáculo, alguns alunos 
tiveram a oportunidade de representar 
pequenos excertos da peça, após indicação do 
encenador no início da representação. Esta 
estratégia da companhia de teatro agradou 
bastante a todos os alunos que assistiam à 
peça.  
No final, os alunos colocaram questões aos 
atores, sobre alguns aspetos da encenação e 
da cenografia, tendo as mesmas sido 
prontamente esclarecidas. 
 Aspetos positivos: O balanço da atividade é 
francamente positivo, tendo os alunos 
manifestado o seu agrado no final da 
representação.  
A estratégia da companhia de teatro, de ter 
escolhido alguns alunos para representar 
pequenos excertos da peça, agradou bastante a 
todos os que assistiam à peça.  
Outro aspeto a destacar, após a representação, 
foi o facto de os alunos terem colocado 
questões aos atores, sobre alguns aspetos da 
encenação e da cenografia, tendo as mesmas 
sido prontamente esclarecidas.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

O Inglês ao 
serviço da 
Comunidade 
Poveira- AT24 - 
Resp. - Albertina 
Anjo 

Albertina Anjo e Sandra 
Lessa (docente da Esc. 
EB2,3 de Aver-o-Mar) 

19 de outubro e 22 a 24 
de novembro. 

Os alunos da ESEQ serviram de guias às 
diversas equipas europeias de Karaté presentes 
do Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. 
Prestaram apoio no âmbito da comunicação em 
língua inglesa e apoios diversos de questão 
organizacional do campeonato (ajuda a nível do 
fornecimento de refeições, apoio de bar, 
acompanhamento dos atletas, etc..). 
 Aspetos positivos: Os alunos teceram grandes 
elogios à atividade. Tiveram a oportunidade de 
usar a língua inglesa num contexto autêntico e 
real de comunicação. Reforçaram competências 
de índole social e cultural com os vários atletas 
de Karaté e sentiram o exercício de uma 
cidadania ativa e europeia.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Aula no exterior- 
AT39 - Resp. - 
José Moreira 

José Alb. Moreira, 
Fernanda Duarte, 
Antonieta Silva 

11/112013 Conforme previsto decorreu com toda a 
normalidade e tranquilidade. 
 Aspetos positivos: - Experiência na participação 
em cerimónias oficiais comemorativas de 
grandes acontecimentos. 
- Reconhecimento da existência e significado do 
monumento aos mortos na Grande Guerra na 
Póvoa de Varzim. 
- Sensibilização para o acontecimento histórico I 
Guerra Mundial. 
- Realce da participação de portugueses 
poveiros nos acontecimentos da batalha de La 
Lys, em França.  
Aspetos negativos: - Diminuta divulgação da 
comemoração do 95º aniversário da I Guerra 
Mundial na comunidade educativa por parte das 
entidades envolvidas, como a Liga dos 
Combatentes, Exército e Câmara Municipal. 

Espécies 
Invasoras - A 
invasão que não 
vem do espaço- 
AT34 - Resp. - 
Alice Dias e 
Custódia Lima 

Ana Felgueiras Alice Dias 
Custódia lima Teresa 
moreira 

de acordo com o previsto 
(18 a 21 de novembro) 

atividade decorreu de acordo com o previsto, os 
alunos demonstraram interesse e empenho na 
atividade.  
Na sala de aula serviu para relacionar 
conteúdos, nomeadamente, intervenção do 
homem nos subsistemas terrestres. 
 Aspetos positivos: Sensibilização dos alunos 
relacionados com a temática do ambiente. 
Desenvolvimento do espírito crítico e 
interventivo dos alunos.  
Aspetos negativos: não se aplica 

O filósofo 
Leonardo 
Coimbra,  
professor do 
Liceu da Póvoa 
de Varzim e 
Ministro da 
Instrução na 1ª 
República.- AT32 
- Resp. - 
Fernando Souto 

Fernando Souto 21.11-2013 As 2 aulas de filosofia  do horário foram 
preenchidas com o tema: O Filósofo  Leonardo 
Coimbra, professor do Liceu da Póvoa de 
Varzim e Ministro da Instrução da 1ª República 
e  integrada no dia Internacional da Filosofia 
 Aspetos positivos: Dar a conhecer um pouco da 
história da fundação do Liceu Nacional da 
Póvoa de Varzim e a intervenção de Leonardo 
Coimbra como seu professor e depois Ministro 
da Instrução  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Concurso de 
Contos de Natal- 
AT80 - Resp. - F. 
Inês Soares 

Ana Felgueiras, F. Inês 
Soares, Fernanda 
Oliveira, Fernando Souto, 
Helena Sá e Teresa 
Cristino 

nov/dez Neste Concurso participaram os alunos das 
turmas do 7ºA em colaboração com os 
Encarregados de Educação, e os alunos do 11º 
C e 11º D, sob orientação da Dr.ª Ângela Grave, 
na Disciplina de Língua Portuguesa e os 
encarregados de educação. Para além dos 
objetivos alcançados de comemorar o Natal, 
promover hábitos de escrita/leitura, em 
contextos e segundo estratégias diversificas 
que apelem à imaginação e criatividade, 
conseguiu-se ainda, com o objetivo de potenciar 
a abertura à escola e à comunidade, a 
colaboração dos Encarregados de Educação e 
a articulação com a rádio REQ, que divulgou 
para toda a comunidade os trabalhos 
premiados. O balanço foi bastante positivo, 
dando origem a numerosos e fantásticos 
desenvolvimentos do tema em epígrafe. 
 Aspetos positivos:   
Aspetos negativos:  

Comemoração do 
dia mundial de 
luta contra a 
SIDA- AT45 - 
Resp. - Teresa 
Cunha Moreira 

Equipa de Educação para 
a Saúde. 

2 de dezembro de 2013 A atividade decorreu como o previsto, tendo-se 
realizado: 
Exposição de cartazes elaborados pelos alunos 
das turmas de artes, uma pequena exibição dos 
alunos de uma turma de educação física, 
Exposição de cartazes cedidos pelo Centro de 
Saúde da Póvoa de Varzim, exibição de filme 
sobre o tema no átrio da escola, 
Colocação de um laço vermelho gigante 
(símbolo da luta contra a SIDA) com velas 
vermelhas no átrio da entrada da escola e  
promoção de jogos com questões relacionadas 
com SIDA, sobre a orientação da Bibliotecária 
da escola e da equipa de Educação para a 
Saúde, sorteio de agendas e sacos aos alunos 
participantes nos jogos. 
As atividades a decorrer neste dia foram 
divulgadas na rádio da escola. 
 Aspetos positivos: Permitiu relembrar que a 
SIDA , ao contrário do que se pensa, continua a 
ser um grande flagelo em Portugal.  
Contribuiu para a cooperação entre os vários 
elementos da comunidade educativa da ESEQ.  
Aspetos negativos: Nada a registar à exceção 
de uma avaria na impressora a cores que 
impediu que os cartazes da exposição fossem 
impressos nas melhores condições. 

"Como elaborar 
um orçamento 
familiar?"- AT43 - 
Resp. - Alice Dias 

Alunos do 10ºE, diretora 
de turma (Alice Dias) e 
Doutora Marta Cerqueira 
Gonçalves. 

6 de dezembro de 2013 Os participantes reconheceram a importância e 
a necessidade de gerir melhor os seus 
rendimentos e as suas despesas para 
garantirem que o seu dinheiro seja gasto no que 
realmente é mais importante, ao mesmo tempo 
que lidam com os compromissos financeiros já 
assumidos. 
 Aspetos positivos: A promoção da interação 
escola-família. 
A partilha de ideias entre escola/alunos/pais e 
encarregados de educação. 
Alerta para a necessidade da poupança e a 
importância do orçamento familiar em tempo de 
crise.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Espetáculo 
Teatral- AT21 - 
Resp. - Ângela 
Grave 

professores de Português 
dos 11ºanos 

09-12-2013 Os alunos tiveram oportunidade de assistir à 
representação do "Sermão de S. António aos 
Peixes" na igreja Matriz da Póvoa de Varzim. 
Houve uma sessão durante a manhã e outra 
durante a tarde. 
 Aspetos positivos: Os alunos manifestaram a 
sua satisfação, considerando que o espetáculo 
ultrapassou as suas expectativas. Foram 
unânimes em concluir que a encenação do 
sermão de Vieira serviu , de forma eficaz, para 
consolidar os conhecimentos adquiridos ao 
longo das aulas.  
Aspetos negativos: Não se aplica. 

Corta-Mato 
concelhio- AT5 - 
Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Júlio Silva, Ricardo 
Rodrigues, Augusta 
Ferreira, Fátima Nunes, 
José Carlos Sousa, Célia 
Carmo e Ana Leal 

11-12-2014 Inscrição voluntária dos alunos.Competição por 
escalões. Aspetos positivos: Participação com 
grande desportivismo.Representação da 
ESEQ.Obtenção de excelentes lugares. 
Aspetos negativos: Nada a declarar. 

Conversa com a 
Designer Luisa do 
Valle- AT50 - 
Resp. - Isabel 
Moreira 

Docentes: Isabel Moreia, 
Maria João Sá e 
Agostinho Moreira. 
 
Alunos do Curso de Artes 
Visuais" 

11 de dezembro "A designer convidada Luisa do Valle realizou 
uma mostra da atividade empresarial e criativa 
da empresa de design de comunicação - Atelier 
da Imagem . 
Aspetos positivos: Contributo para a formação 
integral dos alunos. 
Envolvimento da ESEQ em atividades da 
comunidade. 
Aspetos negativos: Não se verificaram. 

Palestra sobre 
experiências 
profissionais- 
AT44 - Resp. - 
Dulce Caseira 

Dulce Caseira 12-12-2013 A representante dos Encarregados de 
Educação demonstrou interesse no projeto 
apresentado pela turma no âmbito do "Eça 
Dinâmica: como é jornalista considerou 
pertinente a sua vinda à escola para expor aos 
alunos a sua experiência profissional relativa à 
reportagem de um caso muito focado pela 
imprensa, tanto nacional como internacional por 
si vivenciado; A docente responsável pela 
atividade acrescentou ainda que possivelmente 
poderia também incentivar alguns dos 
Encarregados de Educação a colaborar neste 
projeto, que poderiam também apresentar 
factos da sua experiência profissional noutras 
áreas, culminando numa palestra sobre 
profissões.  
Os alunos elaboraram um cartaz alusivo a esta 
atividade a fim de a dar a conhecer a toda a 
comunidade escolar.  
No final da palestra, todos os alunos presentes 
foram convidados a preencher um inquérito 
relativamente à pertinência desta atividade, 
avaliando-a nos seguintes parâmetros: 
organização e divulgação do evento, pertinência 
dos assuntos tratados, calendarização do 
evento e interação entre auditório/palestrantes. 
O resultado desta avaliação demonstrou níveis 
de satisfação elevados na maioria dos 
inquiridos considerou 
 Aspetos positivos: Esta atividade demonstrou 
que os alunos respondem bem quando se trata 
de eventos que levam à interação entre Escola 
e Comunidade escolar, neste caso os 
Encarregados de educação. 
Através do questionário verificou-se que os 
alunos sugeriram que se realizassem mais 
iniciativas idênticas manifestando o interesse e 
pertinência desta atividade.  
Aspetos negativos: não se registam 
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Entrega de 
prémios "Um 
Conto que 
Contas"- AT53 - 
Resp. - Alda 
Ferreira 

Alda Ferreira 13 dezembro 2013 A cerimónia de entrega de prémios decorreu no 
auditório da ESEQ com os alunos premiados, 
os respetivos EE e a assistência de alunos e 
docentes da ESEQ para além da presença do 
subdiretor José Henrique Lima. 
 Aspetos positivos: Reconhecimento público do 
mérito dos alunos. 
Visibilidade da ESEQ no exterior.  
Aspetos negativos: Não se verificaram 

IV Sarau de 
Poesia- AT26 - 
Resp. - Ana 
Paula Mateus 

Ana Paula Mateus 13 de dezembro - 21.30h A atividade decorreu de acordo com o previsto. 
Aspetos positivos: Promoção e divulgação da 
poesia. 
Aspetos negativos: Não se verificaram. 

Celebrar o Natal- 
AT54 - Resp. - 
Filomena 
Pacheco / Natália 
Pereira 

Maria Filomena 
Pacheco/Natália Pereira 

16 dezembro 2014 Celebrou-se o Natal através de uma série de 
atividades (provas de degustação de doçaria da 
época, a chegada do Pai Natal, a fotografia com 
o Pai Natal, o correio de Natal) que envolveram 
alunos e professores e que decorreu na sala de 
convívio dos alunos. 
 Aspetos positivos: O entusiasmo dos alunos 
em participarem na atividade trazendo doçaria 
da época e envolvendo-se nas iniciativas que 
decorreram durante todo o dia.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

it's a beautiful 
day- musical- 
AT13 - Resp. - 
Isabel Costa 

isabel costa , alunos 11º k 17-12 e 21-12 a atividade decorreu como esperado, pese 
embora a fraca qualidade do som. 
 Aspetos positivos: o envolvimento e empenho 
de todos os alunos participantes. 
Criação de base de um espetáculo de canto, 
dança e interpretação valorizando-se outros 
saberes e estimulando-se a criatividade, 
participação e autonomia dos alunos 
participantes.  
Aspetos negativos: os alunos responsáveis pela 
atividade revelaram alguma imaturidade na 
resolução de problemas. 
Muita dificuldade em conciliar os ensaios tendo 
em conta a disponibilidade de todos os 42 
intervenientes. 
Ter apenas ensaiado 2 vezes no auditório 
municipal devido à impossibilidade de usar o 
espaço.  
os ensaios gerais terem de ser marcados em 
período de aulas e com prejuízo das mesmas. 

Torneio de 
voleibol da 
ESEQ- AT1 - 
Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Grupo de Educação 
Física 

17-12-2013 - Inscrições voluntárias; 
- Competição inter-turmas; 
- Apuramento dos vencedores por género e ano 
de escolaridade; 
- Grande participação da comunidade 
Educativa. 
 Aspetos positivos: - Divulgação da modalidade; 
- Motivação e participação dos alunos inscritos; 
- Grande envolvimento da comunidade 
Educativa.  
Aspetos negativos: - Espaço muito reduzido 
para a realização do torneio. 
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Aula prática de 
Filosofia- AT28 - 
Resp. - Zélia 
Maria Santos 
Pereira 

Zélia Pereira 18.12.2014 A atividade "Diálogo, argumentação e 
pensamento Crítico" consistiu numa aula prática 
de Filosofia dada pelo Dr. Tomás Carneiro, 
especialista em Filosofia para crianças, no dia 
18.12.2013. A metodologia baseou-se num dos 
princípios essenciais da atividade filosófica: a 
reflexão sobre um  tema/problema com o 
objetivo de levar todos os alunos a 
problematizar, argumentar e conceptualizar de 
forma racional, crítica e tolerante. Neste 
Workshop o tema/problema tratado foi: " É 
possível pensar o impensável?". 
 Aspetos positivos: O dinamizador inquiriu os 
alunos sobre a atividade e estes mostraram 
entusiasmo e muito agrado. Os alunos 
responderam posteriormente a um "inquérito de 
opinião" tendo expressado igual satisfação pelo 
tema e debate e sugeriram outras ações 
semelhantes.  
Aspetos negativos: Não houve. 

"Um livro…uma 
frase"- AT79 - 
Resp. - F. Inês 
Soares 

Ana Felgueiras, F. Inês 
Soares, Fernanda 
Oliveira, Fernando Souto, 
Helena Sá, e Teresa 
Critstino 

Dezembro Os docentes da ESEQ foram convidados a 
aconselhar aos seus alunos, colegas, 
Encarregados de Educação e comunidade em 
geral mediante divulgação no blogue da BLAO 
algumas sugestões de leituras para as férias de 
Natal. 
 Aspetos positivos: Todos os objetivos 
propostos foram atingidos, possibilitando o 
envolvimento da comunidade escolar na 
promoção do livro e da leitura. Esta foi uma 
iniciativa que, se pretende estabelecer como 
prática habitual.  
Aspetos negativos:  

A Genealogia da 
Turma- AT46 - 
Resp. - Maria 
José Frutuoso 

Maria José Frutuoso e 
alunos do 11ºD 

Final do 1.º Período Pesquisa junta da família dos dados relativos 
aos seus ascendentes (parentesco e profissão). 
Construção da árvore genealógica e exposição 
da mesma. 
 Aspetos positivos: Interesse manifestado pelos 
alunos.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Elaboração de 
um cartaz, de um 
calendário e de 
um flyer para a 
Recolha de 
donativos para a 
Cerca- AT42 - 
Resp. - Ana 
Fonseca Ramos 

Ana Ramos Final do 1.º período Os alunos elaboraram cartazes, postais e flyers 
para publicitar uma recolha de donativos a favor 
da "Cerca-Abrigo de Animais Abandonados" 
 Aspetos positivos: A participação de todos os 
alunos da turma.  
Aspetos negativos:  

Planetário do 
Porto- VE-4 
Resp. - Luiza 
Costa 

Custódia Lima, Emília 
Subida, Teresa Cristino; 
Manuel Rato, Helena 
Mateus, Teresa Moreira, 
Alice Dias, Ana 
Felgueiras, Luiza Costa e 
Paulo Campos 

9/12/13;7,8,9,10/1/14 Correu dentro da normalidade com uma sessão 
prática e uma sessão no auditório. Os alunos 
revelaram grande interesse nas atividades 
desenvolvidas. 
 Aspetos positivos: Cumpriram-se os objetivos 
propostos: Posicionar a Terra e a espécie 
Humana relativamente à complexidade do 
Universo; Conhecer as teorias da formação do 
Universo; Explicitar a organização do Universo; 
Compreender o processo de formação dos 
elementos químicos.  
Aspetos negativos:  
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Encontro pela 
Paz PR- 19 -Alda 
Ferreira 

Isabel Moreira 
alunos do 10ºJ 

Dezembro 2013 a janeiro 
2014 

Os alunos do 10ºJ pesquisaram sobre o tema 
da exposição e pintaram uma tela alusiva sob a 
responsabilidade da docente Isabel Moreira. 
Na sessão de encerramento da exposição, a 
ESEQ recebeu um diploma de participação.  
Aspetos positivos: Contributo para a formação 
integral dos alunos e desenvolvimento das suas 
aptidões naturais. 
Envolvimento da ESEQ em atividades da 
comunidade. 
Aspetos negativos: Não se verificaram. 

Visita ao Palácio 
Nacional de 
Mafra- VE-2 
Resp. - Maria 
Filomena 
Pacheco/Isabel 
Caldas 

Maria Filomena 
Pacheco/Isabel Caldas 

10 de janeiro de 2014 Visita de estudo ao Palácio Nacional de Mafra 
com visita guiada e visionamento de espetáculo 
teatral. 
 Aspetos positivos: A visita constitui uma 
excelente motivação ao estudo da obra 
"Memorial do Convento" de José Saramago, 
objeto de estudo no programa de 12º ano da 
disciplina de Português. 
Os alunos comportaram-se de modo exemplar.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Concurso 
"Traduzir 2014"- 
AT57 - Resp. - 
Dulce Caseira 

Dulce Caseira 15-01-2014 Os alunos efetuaram uma tradução de um texto 
literário da língua de partida (Inglês ou 
Espanhol) para a língua de chegada 
(Português). 
A atividade decorreu no Auditório da ESEQ sob 
a supervisão da responsável pela atividade que 
posteriormente enviou as provas para o 
Departamento de Ciências Humanas da 
Universidade Católica. 
Neste momento é possível afirmar que não se 
registou qualquer prova premiada originária da 
ESEQ . 
 Aspetos positivos: Esta atividade permite aos 
alunos participantes ter um contacto mais 
relevante com o Ensino Superior e com o 
estudo da Língua Estrangeira (Inglês e 
Espanhol) numa vertente não explorada pelos 
alunos em situação normal de aula. Trata-se de 
uma atividade promovida pela Universidade 
Católica Portuguesa e destina-se a fomentar a 
importância da tradução literária, que levará os 
alunos a melhorar os seus horizontes literários.  
Aspetos negativos: Nada a registar 

La Fête des Rois- 
AT16 - Resp. - 
Maria Filomena 
Pacheco/Fátima 
Guedes 

Maria Filomena 
Pacheco/Fátima Guedes 

Janeiro de 2014 Os alunos elaboraram coroas de cartolina e 
outros materiais nas aulas de Educação 
tecnológica (7º ano) e Educação Visual (8º ano). 
Realizaram pesquisas sobre o tema da 
celebração da festa de reis em França. 
Distribuíram tartes, para degustação, de "galette 
des rois" pela comunidade educativa. 
 Aspetos positivos: Os alunos assimilaram 
conhecimentos relativamente à cultura francesa 
e foram solidários com a comunidade escolar, 
dando a degustar um doce francês.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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A oralidade na 
aula de línguas- 
AT27 - Resp. - 
albertina anjo 

Maria Albertina Anjo 23 de janeiro de 2014 A sessão de formação foi dinamizada pelo 
formador Vítor Oliveira. Foram apresentadas 
sugestões de avaliação oral e estratégias de 
desenvolvimento de competências no âmbito da 
oralidade. Estiveram presentes, para além dos 
docentes do departamento de línguas, 3 
professores da Esc. Flávio Gonçalves (P.V.) e 
da Esc. Sec. Afonso Sanches de Vila do Conde. 
 Aspetos positivos: Partilha de conhecimentos, 
reflexão conjunta e partilha de 
constrangimentos com colegas docentes de 
outros estabelecimentos de ensino. 
Atualização de conhecimentos e consequente 
enriquecimento da prática pedagógica.  
Aspetos negativos: Horário de realização da 
sessão ( após um dia de trabalho) - representou 
uma sobrecarga para a maioria dos docentes. 
A duração da sessão mostrou-se insuficiente 
para tratamento de questões de ordem prática. 

Espetáculo teatral 
"Luís Vaz"- AT56 
- Resp. - 
Margarida 
Pinheiro da Costa 
Almeida 

Ana Passos; Isabel 
Caldas; Isabel Maio; José 
Henrique Lima; Luísa 
Pereira; Margarida 
Almeida; Margarida 
Macedo; Natália Pereira 

04-02-2014 Os alunos dirigiram-se ao Auditório Municipal, 
no autocarro cedido pela Câmara Municipal, 
dado a chuva intensa que se verificou. Foram 
acompanhados por professores, e assistem à 
representação teatral. No final, regressam à 
escola, novamente de autocarro. 
 Aspetos positivos: Interesse do espetáculo; 
comportamento dos alunos; cedência do 
autocarro pela Câmara Municipal.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Violência no 
namoro- AT63 - 
Resp. - Teresa 
moreira 

Coordenação de 
educação para a saúde e 
elementos do SPO 

10 e 13 de fevereiro A atividade decorreu consoante o planeado e o 
resultado da aplicação do questionário de 
avaliação da ação foi bastante positivo. 
 Aspetos positivos: A ação forneceu informação 
que permitiu aos alunos melhorar o seu 
comportamento afetivo e aprender a dizer não.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Compreender e 
viver a 
sexualidade- 
AT64 - Resp. - 
Teresa Moreira 

Coordenação de 
Educação para a Saúde e 
a Psicóloga da ESEQ. 

11 e 14 de fevereiro Conforme o planeado. 
 Aspetos positivos: Informou e promoveu a 
reflexão e estimulou o debate acerca de várias 
situações relacionadas com a vivência e 
compreensão da sexualidade.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Le jour de St 
Valentin- AT18 - 
Resp. - Maria 
Filomena 
Pacheco/Fátima 
Guedes 

Maria Filomena Pacheco 14 fevereiro 2014 Os alunos elaboraram em língua francesa, 
cartazes, postais e "mobile" alusivos à 
efeméride "La Saint Valentin" que depois foram 
colocados na sala dos professores e outros 
levados para casa pelos alunos para serem 
oferecidos a quem desejassem. 
 Aspetos positivos: O entusiasmo dos alunos na 
elaboração de postais, cartazes e mobile e o 
facto de terem levado para suas casas e 
oferecido a amigos e familiares.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Declaração de 
Amor às 
palavras- AT83 - 
Resp. - F. Inês 
Soares 

F. Inês Soares e Ana 
Paula Mateus 

Dia de S. Valentim Como forma de comemorar este dia foi lançado 
aos alunos o desafio de escreverem 
declarações de amor à Língua Portuguesa. 
todos os trabalhos realizados foram motivo de 
Exposição para toda a comunidade escolar. 
 Aspetos positivos: Foram atingidos todos os 
objetivos previstos.  
Aspetos negativos:  
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2Escola,família, 
trabalho -partilha 
de experiências"- 
AT61 - Resp. - 
Fátima Batista 

Fátima Batista, Fernanda 
Duarte e José Carlos 
Sousa 

20 de fevereiro Os Encarregados de Educação dissertaram 
sobre as suas profissões, interagiram com os 
alunos de modo a abrir-lhes perspetivas sobre o 
seu futuro profissional. 
A atividade revelou-se um sucesso, com grande 
recetividade por parte dos alunos. 
 Aspetos positivos: Sensibilizou os alunos para 
a necessidade de tomarem decisões 
ponderadas e responsáveis sobre o seu futuro; 
realçou-se a importância do apoio da família 
nesta faixa etária. 
Destacou-se a participação dos Encarregados 
de Educação como uma mais-valia no processo 
de ensino aprendizagem.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

"Bullying na 
escola"- AT66 - 
Resp. - Teresa 
moreira 

Coordenação de 
educação para a saúde e 
o psicólogo do Centro de 
Saúde da Póvoa. 

20 e 27 de fevereiro Decorreu de acordo com o planeado. 
 Aspetos positivos: Contribuiu para que os 
alunos identificassem os sinais de bullying nas 
suas diferentes vertentes assim como a 
necessidade de denunciar estas situações. 
Contribuiu ainda para adquirirem costumes e 
comportamentos de não-violência.  
Aspetos negativos: Nada a referir 

Corta-Mato 
Distrital do 
Desporto Escolar- 
AT7 - Resp. - 
Grupo de 
Educação Física 

Júlio Silva, Ricardo 
Rodrigues, Cândida Leite, 
Augusta Ferreira, Fátima 
Nunes, José Carlos 
Sousa, Célia Carmo e 
Ana Leal 

25-02-2014 Apuramento dos alunos participantes no Corta-
mato concelhio (Parque da cidade do Porto). 
Inscrição para o dia previsto (7 de fevereiro). 
Devido às más condições do tempo, a prova foi 
adiada para 25 de fevereiro. 
 Aspetos positivos: A participação dos nossos 
alunos e a sua excelente postura.  
Aspetos negativos: O Corta-mato foi realizado 
debaixo de condições muito pouco dignas para 
alunos e professores. 
Apesar da chuva, a organização não 
disponibilizou espaços para que os alunos que 
ficaram encharcados pudessem trocar de roupa. 
Para agravar a situação, eram muito escassos 
os pontos de abrigo, o que tornou a prova 
extremamente penosa para todos os 
participantes. 

Dinamização de 
Encontro com 
Escritores- AT84 - 
Resp. - F. Inês 
Soares 

Correntes de Escritas, 
BMPV, Margarida 
Almeida, F. Inês Soares 

25 de fevereiro A visita do painel de escritores (Ana Margarida 
de carvalho, Lídia Jorge e Rui Zink) decorreu no 
âmbito das Correntes de Escritas. Nesta os 
alunos tiveram oportunidade de contatar com 
três distintas abordagens da realidade de 
conversar e de saciar a curiosidade pela 
alquimia que é a leitura e a escrita. Para além 
da execução e projeção através do Prezi de 
aspetos biobibliográficos dos autores presentes, 
foram elaborados folhetos desdobráveis com a 
sua biobibliografia e excertos das suas obras. 
Alguns alunos do 10º ano leram ainda excertos 
das obras dos escritores presentes, lançando 
assim o convite à leitura. sua leitura. 
 Aspetos positivos: Todos os objetivos previstos 
foram alcançados e o grau de colaboração entre 
docentes e alunos para este evento foi 
excepcional.  
Aspetos negativos:  

Estudiantes 
callejeros en 
Salamanca- VE-5 
Resp. - Maria das 
Dores Silva 

Maria das Dores Silva, 
Corina Teixeira, Carla 
Nogueira 

27 e 28 de fevereiro Decorreu dentro do planificado. 
 Aspetos positivos: Empenho dos alunos nas 
atividades propostas.  
Demonstraram respeito, interesse e autonomia.  
Aspetos negativos: nada a apontar. 

Consumo de 
substancias- 
AT67 - Resp. - 
Teresa Moreira 

Coordenação de 
educação para a saúde 

28 de fevereiro Decorreu conforme o planeado. 
 Aspetos positivos: Contribuiu para a prevenção 
do uso de substâncias como álcool, drogas e 
trabalhos.  
Aspetos negativos: Nada a referir 
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La Chandeleur- 
AT17 - Resp. - 
Maria Filomena 
Pacheco/Fátima 
Guedes 

Maria Filomena Pacheco Fevereiro de 2014 A atividade foi apenas concretizada 
parcialmente dada a falta de tempo para a sua 
realização. Realizou-se a primeira fase da 
intervenção com pesquisa de receitas e 
elaboração de pequenos textos a propósito 
desta efeméride francesa. 
 Aspetos positivos: O reconhecimento de 
tradições francesas e sua aceitação em 
Portugal.  
Aspetos negativos: Os alunos demonstraram 
imaturidade (alunos irrequietos e agitados) para 
realizar a totalidade das fases do projeto, 

Projeto 
Gulbenkian- AT85 
- Resp. - F. Inês 
Soares 

F. Inês Soares e 
Fernando Souto 

fevereiro Esta atividade teve entre outros, como 
finalidade reunir, preservar, restaurar, tratar e 
difundir vários suportes de informação de 
acordo com os seus objetivos de informação, 
cultura e lazer; Promover o conhecimento sobre 
a herança cultural, principalmente dos países 
lusófonos e colocar em livre acesso parte do 
acervo que se encontra guardado. 
 Aspetos positivos: Com este Projeto integrado 
de tratamento e restauro do fundo documental 
pretendeu-se rentabilizar e valorizar o fundo 
documental em depósito; 
Sendo o objectivo último deste projeto o 
aproveitamento da informação existente, para 
servir de base a projetos relacionados com 
esses países da lusofonia nos domínios da 
cooperação e da investigação, mesmo que se 
fique, numa primeira fase, pelo público escolar.  
Aspetos negativos:  

Visita de Estudo a 
Coimbra e 
Carregal do Sal- 
VE-8 Resp. - 
Albertina Anjo 

Natália Pereira 7 de março de 2014 Manhã: visita pela cidade de Coimbra: visita ao 
monumento Sta. Clara a Nova, passeio pela rua 
da Sofia, consultório de Miguel Torga; visita à 
Universidade (torre do relógio); almoço na 
cantina universitária. 
Tarde: receção na Câmara de Carregal do Sal  
pelo Vice-presidente e Presidente da Fundação 
Aristides Sousa Mendes; visita a Cabanas de 
Viriato (casa de Sousa Mendes) e entrega de 
100 euros à fundação para ajudar na 
reconstrução do edifício. 
 Aspetos positivos: Convívio entre alunos e 
professores, cumprimento de regras (saber-
estar) e horários; alargamento dos 
conhecimentos alusivos ao património cultural, 
abertura da escola ao meio; contacto dos 
alunos com pontos de referência no âmbito da 
cultura/educação/conteúdos programáticos de 
português e inglês; exercício de cidadania ativa 
(comparticipação para reconstrução do edifício).  
Aspetos negativos: Número demasiado elevado 
de aluno para o tipo de visita. 
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Olimpíadas da 
Filosofia- AT31 - 
Resp. - Ana 
Cristina Martins 

Ana Cristina da Silveira 
Martins 

7 e 8 de março A atividade foi promovida pela Prosofos 
(Associação de Professores para a Promoção 
da Filosofia).A prova realizou-se na Escola 
Secundária de Paços de Ferreira. Cada escola 
apenas poderia participar com dois alunos no 
máximo. Foram selecionados os alunos 
Henrique Manuel Moreira e Pedro José Santos 
do 10º F.O objetivo era a construção de um 
ensaio filosófico sobre uma das quatro 
temáticas apresentadas pela Comissão 
Organizadora. O Programa foi alargado a dois 
dias para partilha de experiências, incluindo um 
jantar no dia 7 à noite, visitas e workshops. 
Ao aluno Pedro José Santos foi atribuída uma 
menção honrosa (6º lugar). 
 Aspetos positivos: Esta atividade contribuiu 
para a consecução dos objetivos e metas do 
Projeto Educativo e o compromisso 
estratégico/educativo de promover o sucesso 
escolar/qualidade das aprendizagens dos 
alunos e a melhoria dos resultados escolares. 
O facto de um aluno ter sido premiado trouxe 
uma mais-valia (visibilidade) à escola e (única 
escola da região Norte a ser premiada).A 
atividade por si dignificou a disciplina de 
Filosofia ao permitir que os alunos dessem 
largas à sua capacidade de reflexão, 
argumentação e crítica.  
Aspetos negativos: Inicialmente a atividade foi 
proposta e aberta à colaboração de todos os 
elemento da área disciplinar. No entanto, houve 
pouco ou nenhum envolvimento dos restantes 
elementos, o contrário do que seria expetável 
numa atividade desafiante como esta. 

Exposição 
"Palavras da 
Terra"- AT88 - 
Resp. - F. Inês 
Soares 

Ana Felgueiras, F. Inês 
Soares, Fernanda 
Oliveira, Fernando Souto, 
Helena Sá e Teresa 
Cristino 

16 a 26 de março A Atividade decorreu com a colaboração de 
todos os elementos da equipa da biblioteca, de 
dois funcionários e com o desenvolvimento de 
parceria com a BMP, conseguindo atingir com 
sucesso os objetivos a que se propunha. 
 Aspetos positivos: A atividade cumpriu com 
sucesso os objetivos delineados entre os quais 
destacarei a abertura à comunidade, a 
divulgação de autores consagrados e o 
estabelecimento de parceria com a Biblioteca 
Municipal do Porto.  
Aspetos negativos:  

Apelo à Leitura- 
AT89 - Resp. - F. 
Inês Soares 

F. Inês Soares, Ana Leal 
e José Lima 

Semana da Leitura Como forma de comemorar a Semana da 
Leitura, foi realizada em conjunto com a REQ 
um convite à Leitura a toda a comunidade, 
através da leitura de um excerto da obra "Se 
numa noite de Inverno um viajante" de Italo 
Calvino. 
 Aspetos positivos: Envolver toda a comunidade 
na comemoração da Semana da Leitura, 
utilizando outros meios de informação.  
Aspetos negativos:  

Saboreie uma 
Poesia- AT81 - 
Resp. - F. Inês 
Soares 

Equipa da Biblioteca Dia da Poesia Para comemorar o Dia da Poesia e 
simultaneamente a Semana da Leitura foram 
confeccionados bolinhos com uma poesia da 
Florbela Espanca alusiva ao ofício do Poeta e 
distribuídos a todos os elementos da 
comunidade escolar. 
 Aspetos positivos: Utilização de estratégias 
diversificadas de promoção do livro e da leitura 
e envolvimento de toda a comunidade escolar 
no evento.  
Aspetos negativos:  
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"de pequenino se 
faz o poeta"- 
AT82 - Resp. - F. 
Inês Soares 

F. Inês Soares, Ana Leal 
e Vicente Craveiro 

dia da Poesia Pequena "Tertúlia" onde se refletiu sobre o 
percurso do leitor, vivências e experiências 
pessoais que nos conduziram à leitura e fruição 
de algumas obras. 
 Aspetos positivos: Utilização de estratégias 
diversificadas de aproximação ao livro e à 
leitura e estabelecimento de parcerias com 
outros docentes.  
Aspetos negativos:  

Transição da vida 
do Secundário 
para a vida 
Universitária - 
Projeto Eça 
Dinâmica- AT55 - 
Resp. - Manuela 
Vilarinho 

Manuela Vilarinho e 
alunos do 12ºC 

28-março-2014 Os palestrantes falaram sobre a sua experiência 
relativamente a vários assuntos que envolvem a 
transição da vida do secundário para a 
universidade. 
 Aspetos positivos: Correu muito bem de acordo 
com o planificado e com grande adesão dos 
alunos envolvidos assim como dos palestrantes 
convidados.  
Aspetos negativos: Nenhum. 

Mostra da 
Universidade Do 
Porto- VE-11 
Resp. - 
Conceição Prisco 

Conceição Prisco 
(psicóloga) e Emília 
Subida (Diretora de 
Turma) 

28 de Março A visita de estudo decorreu bem e proporcionou 
aos alunos a recolha de informações sobre os 
diferentes cursos da Universidade e a 
realização de experiências, ajudando-os assim 
no processo de tomada de decisão vocacional a 
realizar no fim do nono ano de escolaridade. 
 Aspetos positivos: Dos 23 alunos que 
avaliaram a atividade 9 consideram-na muito 
interessante, 10 bastante interessante e 4 
interessante o que traduz um feedback bastante 
positivo sobre a mesma.  
Aspetos negativos:  

Apanhado em 
Flagrante Delivro- 
AT78 - Resp. - F. 
Inês Soares 

Equipa da Biblioteca e 
Esgar Acelerado 

março/abril O concurso de fotografia digital “Apanhado em 
flagrante delivro” pretendeu promover o livro e a 
leitura, utilizando com este objetivo o recurso a 
ferramentas comummente utilizadas pela 
grande maioria da população escolar 
(telemóvel, máquina fotográfica digital, etc.), 
dando particular destaque a situações de 
leitura, imprevistas (ou não), e procurando 
premiar as fotografias mais originais. A adesão 
foi menor do que a esperada, de qualquer forma 
foi realizada com sucesso. 
 Aspetos positivos: Promover hábitos de leitura 
de forma não convencional, apelando à 
criatividade e à utilização das novas 
ferramentas digitais.  
Aspetos negativos:  

Como preparar os 
jovens para o 
futuro? (Eça 
Dinâmica)- AT36 
- Resp. - Ana 
Maria Felgueiras 

Ana Maria Felgueiras, 
Maria Albertina Anjo 

1 de abril de 2014 Sessão aberta sobre o modo como os jovens se 
podem preparar para um ingresso bem 
sucedido no mundo ativo. Cada participante fez 
uma apresentação, tendo sido divulgados 
alguns exemplos de sucesso.  
O final da sessão contou com a visualização de 
um filme inerente à temática tratada. 
 Aspetos positivos: Desenvolvimento de 
competências de índole cultural e social. 
Exercitação do falar em público; promoção de 
competências inerentes ao exercício de uma 
cidadania ativa.  
Aspetos negativos:  

Le poisson d'avril- 
AT19 - Resp. - 
Maria Filomena 
Pacheco/Fátima 
Guedes 

Maria Filomena Pacheco 1 de abril de 2014 Os alunos pesquisaram sobre a origem desta 
tradição francesa, Depois, em grupo, 
elaboraram "blagues" para pregarem partidas 
aos colegas e familiares no dia da efeméride, 
bem ao gosto francês. 
 Aspetos positivos: O entusiasmo dos alunos 
por conhecerem a tradição francesa do "poisson 
d'avril" e a elaboração de pequenas "blagues".  
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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Torneio de 
Badminton da 
ESEQ- AT9 - 
Resp. - Cândida 
Leite e Ricardo 
Rodrigues 

Cândida Leite e Ricardo 
Rodrigues 

02-04-2014 A atividade decorreu conforme planeado. Os 
alunos participaram com entusiasmo e não 
houve quaisquer problemas. 
 Aspetos positivos: Forte adesão dos alunos e a 
forma ordeira como todos eles participaram na 
atividade.  
Aspetos negativos: Algumas ausências devido à 
coincidência com os Jogos Desportivos 
Municipais. 

"Sou filósofo e 
não sabia"- AT73 
- Resp. - Zélia 
Pereira 

Zélia Pereira, Otília 
Rodrigues, Amália 
Monteiro 

2 de abril A atividade "Sou filósofo e não sabia" teve como 
dinamizador o professor (jubilado) de Filosofia, 
José Arêdes. 
 A referida atividade teve como objectivo  levar 
os alunos a fazer filosofia e não simplesmente a 
aprender filosofia, seguindo uma metodologia 
ativa que consistia na análise reflexiva de 
excertos de textos filosóficos, jogos, dilemas, 
trechos musicais, leitura ativa, etc 
 Aspetos positivos: A atividade foi avaliada 
pelos alunos mediante a aplicação de um 
questionário, avaliação que revelou o agrado e 
o interesse dos alunos, tendo solicitado a 
realização de mais catividades deste tipo.  
Aspetos negativos: Não são conhecidos. 

Jogos 
Desportivos 
Municipais.- AT8 - 
Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Júlio Silva, Ricardo 
Rodrigues, Cândida Leite, 
Augusta Ferreira, Fátima 
Nunes, José Carlos 
Sousa, Célia Camo e Ana 
Leal 

2 e 3 de abril de 2014 Inscrição voluntária dos alunos. Preparação das 
equipas, acompanhamento e orientação dos 
alunos pelos professores de EF.  
 Aspetos positivos: Obtenção de excelentes 
resultados: 
Atletismo: 3.º lugar em salto em comprimento 
(D) - Martim Freitas; 1.º lugar em lançamento do 
peso (D) - Filipa Silva; 1.º lugar em lançamento 
do peso (C)  - Cristina Carvalho.  
Badminton: 1.º lugar (C) - Maria João Oura; 1.º 
lugar (D) – Filipe Moreira; 2.º lugar (D) – Sérgio 
Silva.          
Basquetebol: 1.º lugar – equipa feminina D (Ana 
Teixeira, Andreia Costa, Maria João Oura, Sara 
Dias, Rute Mateus, Rita Mateus, Renata 
Moreira, Beatriz Nipo Moreira, Ana Francisca 
Ramos) e equipa masculina D (José Neto, 
Diogo Brito, Filipe Rodrigues, José Martins, 
João Martins, Ricardo Dias, Nuno Rodrigues e 
João Diniz). 
Voleibol: 1.º lugar - equipas femininas: C (Maria 
Gomes, Rita Faria, Catarina Machado, Joana 
Teixeira, Laura Sousa, Rafaela Castro, Cristina 
Carvalho e Inês Moita) e D (Andreia Silva, 
Cecília Gavina, Inês Ribeiro, Maria Diniz, 
Rafaela Silva, Rita Castro Lopes, Ana Novo, 
Maria Samúdio e Jéssica Couto). 
2.º lugar - equipa C masculina – (Alexandre 
Andrade, André Vieira, Diogo Pereira, João 
Carneiro, Jorge Figueiredo, Miguel Ferreira, 
Pedro Novais e Rafael Carneiro). 
Excelente postura dos alunos participantes.  
Aspetos negativos: ------ 

Visita 
Interescolas ao 
Gerês- VE-10 
Resp. - Teresa 
Silva 

Teresa Silva 03 e 04 abril 2014 A atividade decorreu dentro do previsto. Os 
alunos participaram  em todas as atividades 
propostas e empenharam-se na sua realização. 
 Aspetos positivos: A motivação e empenho dos 
alunos nas atividades; o convívio e interação 
entre os alunos da ESEQ e os da EB23 Dr. 
Flávio Gonçalves; o cumprimento dos horários 
previstos de toda a visita.  
Aspetos negativos: Um vez que as condições 
atmosféricas foram adversas e tivemos 
momentos de imensa chuva; alguns alunos não 
foram devidamente preparados, nem com roupa  
nem com calçado suplente. 
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Dia do aluno- 
AT68 - Resp. - 
Fábio Miguel da 
Cunha Lima 
Pereira 

Alunos da Associação de 
Estudantes: 
Fábio Miguel da Cunha 
Lima Pereira 
Manuel António Milheiro 
Fonseca 
Gabriela Ferreira Tavares  
Alexandre Maeiro Martins 
Da Costa 
Ana Catarina da Silva 
Araújo 
Beatriz Gomes Lopes  
Miguel Tomé Coutinho 
Fonseca Nery  
Maria Francisca de 
Oliveira Martins Lopes 
Inês Sequeira Braga 
Montenegro 
Daniela Augusto Peixoto 
Sezardo Braga  
Daniel da Silva Neto  
Bruna Alexandre Craveiro 
Igreja  
João Pedro Vieira 
Fernandes  
Luísa Miguel Silveira 
Quintas 
Miguel Dias 

4 de abril A atividade decorreu conforme o planeado. 
Aspetos positivos: O grande envolvimento dos 
alunos da ESEQ nas atividades propostas. 
Aspetos negativos: Não se verificaram. 

PROJETO EÇA 
DINÂMICA 2013-
2014 – Escola, 
Família e 
Trabalho- AT41 - 
Resp. - Maria 
Antonieta Silva 

Maria Antonieta Silva e 
alunos do 10ºM 

2.º período No âmbito do projeto Eça Dinâmica - Escola, 
Família, Trabalho, os alunos, orientados pela 
professora de História A, construíram as árvores 
genealógicas das suas famílias. Cada aluno da 
turma pesquisou os seus antepassados (nomes, 
fotografias, local e data de nascimento) e 
elaborou uma Árvore Genealógica da sua 
família. Os trabalhos foram expostos na entrada 
da Escola no mês janeiro. Com este trabalho 
pretendeu-se "Promover a ligação entre a 
escola e a família, favorecer o conhecimento do 
Eu, participar nas atividades e projetos 
escolares, contribuir para a melhoria das 
relações interpessoais, promover a procura da 
felicidade". Escolheu-se como dia comemorativo 
o Dia Internacional da Felicidade que é 
celebrado a vinte de março. Esta atividade 
revelou-se um sucesso, com grande 
recetividade por parte dos intervenientes, 
salientando-se positivamente a participação 
ativa dos alunos e encarregados de educação. 
 Aspetos positivos: Participação ativa de todos 
os alunos e dos seus familiares; promoção do 
gosto pela História da vida privada e familiar; 
ligação escola família.  
Aspetos negativos: Não se aplica. 

Figuras e Ideias 
PR- 6 -Graça 
Dinis 

Professora, alunos e 
funcionário. 

2.º período Ocupação da sala de convívio, prevendo a sua 
dinamização, com desenhos dos alunos.  
Aspetos positivos: Divulgação, promoção e 
dinamização de espaços 
Aspetos negativos: - 

Factos e 
Artefactos PR- 7 -
Graça Dinis 

Professor e alunos 2.º período Pinturas de grandes dimensões recortadas e 
coladas no local, formando ilusões óticas de 
modo a intervir com o espaço. As pinturas foram 
elaboradas para determinados locais e 
preencheram locais diversificados da escola.  
Aspetos positivos: -dinamização dos vários 
locais da escola. 
Aspetos negativos: - 
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Literatura, 
deambulações 
em Vida -Pessoa 
e a Quinta da 
Regaleira- VE-7 
Resp. - 
Conceição 
Cruz/André 
Matias 
(estagiário) 

Conceição Cruz André 
Matias 

5 de abril A atividade levada a cabo no contexto das 
Sessões de Literatura Docere et Delectare - 
Literatura em Vida tinha como objetivo contactar 
com ambientes e locais retratados pela 
literatura, dando especial destaque à figura de 
Fernando Pessoa, com a obra "Mensagem". 
 
Assim, esta visita teve dois momentos 
fundamentais: 
 
1) deambulação pela Baixa Pombalina, 
visitando espaços importantes como a Igreja de 
São Domingos, a Estação do Rossio, o café A 
Brasileira, o café-restaurante Martinho d'Arcada, 
terminando na interpretação exterior do 
Mosteiro dos Jerónimos; 
 
2) deambulação pelo centro histórico da Vila de 
Sintra, culminando com a interpretação 
esotérica da Quinta da Regaleira. 
 
A estas atividades os alunos corresponderam 
prontamente, com uma participação interessada 
e atenta. 
 Aspetos positivos: Nesta atividade todos os 
seus objetivos foram atingidos plenamente, dos 
quais destacamos os seguintes: 
 
• Reconhecer a importância da Literatura 
enquanto expressão da alma humana; 
• Verificar a perenidade de alguns temas 
literários; 
• Entender os valores filosóficos da Antiguidade 
Clássica e a sua influência no pensamento 
ocidental; 
• Vivificar as Humanidades como área essencial 
de formação individual; 
• Observar componentes do esoterismo na 
Mensagem de Fernando Pessoa; 
• Estudar da praxis à theoria conceitos como 
templarismo, rosacrucianismo, sebastianismo, 
Demanda do Santo Graal, essenciais para 
compreender os pressupostos da Mensagem 
pessoana; 
• Perceber a importância dos percursos 
iniciáticos como momentos de autognose e de 
formação; 
• Compreender a importância do espaço e da 
paisagem na construção do Eu. 
 
Referimos ainda que esta atividade ocorreu em 
período já de férias, a um sábado, sacrificando 
todos os intervenientes o seu dia de descanso 
para participar nesta atividade, fator que revela 
gosto, dedicação e paixão pela causa maior que 
é a Literatura e o seu estudo.  
Aspetos negativos: Nenhum fator digno de 
referência. 

visita de estudo a 
Londres- VE-9 
Resp. - Isabel 
Costa 

Grupo de inglês 10 a 13 de abril a atividade decorreu dentro da normalidade 
tendo-se efetuado todos os trajetos propostos 
no programa inicial. Os alunos corresponderam 
de forma muito positiva tendo- se portado à 
altura em todas as ocasiões- museus, parques 
e restaurantes. 
 Aspetos positivos: a salientar a expansão dos 
horizontes culturais e linguísticos; o 
desenvolvimento de aptidões ao nível da 
comunicação, uso de transportes; 
enriquecimento cultural. 
o envolvimento, civismo e respeito demonstrado 
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pelos alunos.  
Aspetos negativos: o atraso no voo para londres 
que fez com que nos apressássemos no 1º dia 
para cumprir o programa. 

A IMPORTÂNCIA 
DOS ESPAÇOS 
FÍSICOS NAS 
OBRAS: 
MEMORIAL DO 
CONVENTO DE 
JOSÉ 
SARAMAGO; EM 
"OS MAIAS" DE 
EÇA DE 
QUEIRÓS; E NA 
POESIA DE 
FERNANDO 
PESSOA.- VE-1 
Resp. - Isolete 
Milhazes 

Isolete Milhazes 25-26 de abril A atividade correu dentro do previsto, com os 
alunos a corresponderem integralmente ao que 
lhes foi proposto. 
Os alunos acharam profícua a visita, sobretudo 
no que respeita à visita ao Palácio de Mafra e 
sobretudo à peça teatral a que assistiram, sobre 
o Memorial do Convento, o que lhes foi 
extremamente útil para o estudo que fizeram, a 
seguir, sobre a obra.  
Sem dúvida, e conforme o desejado, esta visita 
foi uma força motivadora para a compreensão 
do Memorial do Convento. 
Foram, pois atingidos os objetivos, de forma 
plena. 
 Aspetos positivos: De entre os vários aspetos 
positivos realçam-se os seguintes: a motivação 
para o estudo da obra Memorial do Convento; o 
alargamento da cultura através do 
conhecimento dos vários monumentos que 
visitaram, como os Jerónimos, a casa Fernando 
Pessoa, a Basílica da Estrela e a cidade de 
Lisboa com os seus pontos culturais, de 
interesse para o estudo já realizado e a realizar; 
finalmente é de referir o convívio saudável entre 
alunos/alunos e alunos/professores, o que é 
sempre uma mais-valia.  
Aspetos negativos: Nada houve a registar. 

Palestra 
"Controlar a 
ansiedade nos 
testes"- AT65 - 
Resp. - Teresa 
Moreira 

Coordenação de 
educação para a saude e 
a psicóloga da escola. 

30 de abril Decorreu conforme o planeado. 
 Aspetos positivos: Os alunos ficaram a 
conhecer algumas estratégias para controlar a 
ansiedade nos testes de forma a melhorar os 
seus resultados escolares.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Dia da 
Francofonia- 
AT23 - Resp. - 
Maria Filomena 
Pacheco 

Maria Filomena Pacheco Abril 2014( 1ª fase) A atividade foi apenas concretizada na sua 
primeira fase: conhecer o fenómeno da 
francofonia e elaborar pesquisas e pequenos 
textos sobre a influência da língua francesa no 
mundo. 
 Aspetos positivos: O conhecimento da 
implementação e difusão da língua francesa no 
mundo.  
Aspetos negativos: A falta de tempo (a turma 
apenas tem 3 tempos letivos semanais nesta 
disciplina). 

Pintura sobre o 
tema Martin 
Luther King - Eu 
tenho um sonho- 
AT47 - Resp. - 
isabel moreira 

Isabel Moreira Abril de 2014 Pintura de uma tela, decorreu muito bem 
 Aspetos positivos: Positivo, participaiana Bar 
no dia da Paz  
Aspetos negativos: Nada 

Estudiantes 
peregrinos 
caminando…- 
VE-12 Resp. - 
Maria das Dôres 
Silva 

Carla Nogueira, Corina 
Teixeira, Maria das Dôres 
Silva e Antonieta Silva 

2 maio 2014 Visita de estudo a Santiago de Compostela. 
Passagem pelos pontos de interesse mais 
significativos desde Rates à Catedral de 
Santiago de Compostela 
 Aspetos positivos: Participação ativa e 
empenhada dos alunos envolvidos em todas as 
atividades propostas  
Aspetos negativos: nada a referir 
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Visita de estudo à 
Igreja Românica 
de Rates- VE-13 
Resp. - Ondina 
Morim 

Ondina Morim 2/5/2014 Saída do portão da escola às 9.45. Passagem 
na Igreja de Rio Mau - visita ao exterior. Visita à 
Igreja Românica de Rates - exterior e interior. 
Registos fotográficos de pormenores 
arquitectónicos e escultóricos. Resposta à ficha 
de trabalho relativa aos pormenores 
observados. Visita ao Núcleo Museológico da 
Igreja Românica. Chegada ao portão da escola 
às 12.15. 
Aspetos positivos: De salientar a forte 
motivação do alunos para participar nas 
atividades propostas. Normalmente são alunos 
com pouca capacidade de concentração e com 
pouco empenho nas atividades letivas, em 
contexto de sala de aula. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

O Adolescente e 
a Imagem- AT71 - 
Resp. - Maria 
José Frutuoso 

José Carlos Silva; Maria 
José Frutuoso; Emília 
Subida; Conceição Prisco 

7 maio 2014 Os alunos apresentaram em plenário no "VII 
Congresso Nacional de Medicina do 
Adolescente" um trabalho sobre os temas: 
imagem corporal; imagem multimédia; 
diferenças de imagem/novas imagens. 
Seguiu-se discussão aberta com os restantes 
participantes da assembleia. 
 Aspetos positivos: Disponibilidade e interesse 
manifestado pelos alunos na realização do 
trabalho; 
Qualidade do trabalho 
Capacidade de apresentação perante uma 
assembleia constituída por médicos. 
Grande maturidade e saber- estar.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Coreografia da 
festa de 
encerramento da 
"Escola da minha 
vida"- AT2 - 
Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Augusta Ferreira e Ana 
Leal 

08-05-2014 Treinos nos 2.º/3.º períodos (durante as aulas, 
aos sábados e nas férias da Páscoa). 
Dois treinos no pavilhão municipal. 
Exibição no dia 08 de maio. 
 Aspetos positivos: Reforço do sentimento de 
pertença à escola. 
Convívio com as outras escolas do concelho. 
Colaboração com a CMPV. 
Vivência de novas experiências.  
Aspetos negativos: Dificuldades nos horários 
dos treinos dos alunos. 
Ausência de espaço com dimensões suficientes 
para treino conjunto. 

Mostra de 
Instituições do 
Ensino Superior- 
AT70 - Resp. - 
Conceição Prisco 

Conceição Prisco (SPO) 15 e 16 de Maio A atividade decorreu da forma esperada tendo 
os alunos das várias turmas visitado a Mostra 
Instituições do Ensino Superior no Auditório da 
ESEQ e tendo-se realizado conforme previsto a 
realização de 4 palestras no Auditório (duas na 
quinta à tarde: uma relativa aos cursos de 
Engenharia do ISEP e outra aos Cursos de 
Artes da Universidade Católica do Porto; duas 
na sexta de manha: uma relativa aos cursos da 
Faculdade de Economia e Outra aos cursos da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto) 
 Aspetos positivos: A generalidade dos alunos 
avaliou de forma  muito positiva a realização da 
mostra e das palestras - Os representantes das 
instituições também avaliaram de forma muito 
positiva a realização desta atividade.  
Aspetos negativos:  
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Caminhe pela sua 
Saúde- AT76 - 
Resp. - Augusta 
Ferreira e Natália 
Pereira 

Augusta Ferreira e 
Natália Pereira 

17-05-2014 Após convite à colaboração de EE e 
professores, foi estabelecido o local do 
piquenique e o percurso para a caminhada. No 
dia 17 de maio, os participantes encontraram-se 
no estádio municipal da PV de onde partiram 
para realizar uma caminhada pelo parque da 
cidade. Após a caminhada, realizaram-se 
diversos jogos desportivos e 
populares/tradicionais, terminando com um 
lanche convívio com todos os participantes. 
 Aspetos positivos: Excelente adesão dos EE. 
Grande entusiasmo dos participantes em todas 
as atividades. 
Excelente momento de convívio e partilha entre 
os participantes. 
Sensibilização para a importância de se ser 
ativo como medida de promoção da saúde. 
Apelo ao sentimento de pertença à instituição 
ESEQ.  
Aspetos negativos: Nada a declarar. 

Comemoração do 
40º aniversário do 
25 de abril- AT69 
- Resp. - Grupo 
400 História 

Maria Antonieta Vieira 
Freitas da Silva 

23 de abril de 2014  Aspetos positivos:   
Aspetos negativos:  

Cobertura do 
Evento  - 
Campeonato 
Internacional para 
atletas com 
Síndroma de 
down- AT75 - 
Resp. - Carlos 
Baptista 

Carlos Baptista, Maria 
José Trovão, Paulo 
Ferreira, José Carlos 
Lima 

23, 24 e 25 de Maio A atividade decorreu de boa forma. 
Foi pedida a colaboração do referido evento aos 
alunos e professores do curso profissional 
Técnico de Multimédia, a nível de cobertura do 
evento. 
Essa cobertura foi realizada em imagem e 
vídeo. 
  
Aspetos negativos:  

Saída de campo 
à Praia de 
Lavadores- VE-6 
Resp. - Maria 
Helena Ferreira 
da Silva Sá 

Helena Sá, Manuela 
Vilarinho, Margarida 
Coelho, Carlos 
Rodrigues, Deolinda 
Rodrigues, Paula Almeida 
e Luiza Costa. 

28 e 29 maio 2014 A visita de estudo decorreu como previsto. Os 
alunos revelaram civismo na relação com os 
pares e com a natureza, desenvolvendo 
qualidades de relacionamento humano e 
trabalho de equipa. 
 Aspetos positivos: . Desenvolvimento do 
espírito de observação e curiosidade pela 
natureza; 
. Os alunos comportaram-se com civismo e 
respeito mútuo; 
. Aplicaram conhecimentos geomorfológicos, 
geológicos e físicos-químicos adquiridos na sala 
de aula ao ambiente natural.  
Aspetos negativos: Nenhum. 

Ilustração do 
Poema "Não sei 
quantas almas 
tenho" de 
Fernando 
pessoa- AT48 - 
Resp. - isabel 
moreira 

Isabel Moreira Maio 2014 Exposição de ilustrações sobre o temas·  
Aspetos negativos: nada a referir 

Exposição Dia da 
Europa- AT49 - 
Resp. - Isabel 
Moreira 

Isabel Moreira Maio Exposição de trabalhos de DES A sobre o tema 
holocausto e Aristides de Sousa Mendes 
 Aspetos positivos: Divulgação do trabalho dos 
alunos  
Aspetos negativos: Não se verificaram. 

Anuário ESEQ 
2012/2013- AT20 
- Resp. - Maria 
Filomena 
Pacheco 

Maria Filomena Pacheco Maio de 2014(edição 
tipográfica) 

O anuário foi composto e editado como previsto. 
 Aspetos positivos: Elaboração de um 
documento institucional de grande valor 
documental.  
Aspetos negativos: Poucas horas disponíveis no 
horário dos dois docentes envolvidos para uma 
maior rapidez na construção deste documento 
institucional. 
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Aula de ioga: 
exames sem 
stresse- AT74 - 
Resp. - Maria 
Filomena Nunes 
Soares da Costa 
Pacheco 

Maria Filomena Pacheco Maio de 2014 Os alunos realizaram uma aula de ioga para 
melhor se prepararem para a época de exames 
que se aproximava, permitindo-lhes adquirir 
estratégias para melhor gerir o stresse e 
ansiedade. Esta aula foi ministrada por 
professores especializados na área. 
 Aspetos positivos: A melhoria das 
performances dos alunos no que dizia respeito 
à gestão do stresse e da ansiedade, por se 
tratarem de alunos de alto rendimento.  
Aspetos negativos: Muitos professores 
contactados não quererem participar com os 
seus alunos. 

Concurso"7 dias, 
7 dicas para os 
media"- AT86 - 
Resp. - F. Inês 
Soares 

F. Inês Soares e Vicente 
Craveiro 

Maio Esta atividade teve como objetivo fomentar o 
uso crítico e criativo dos media, uma utilização 
mais segura da Internet e o respeito pelos 
direitos de autor, bem como estimular  a 
colaboração entre professores, alunos, jornais, 
rádios, televisões e bibliotecas escolares no 
âmbito da Educação para os Media. Além da 
abordagem/reflexão feita em torno dos Media, 
foi realizado por alguns alunos um vídeo que 
pretende refletir a utilização destas ferramentas. 
 Aspetos positivos: Refletir sobre os Media, 
envolvendo docentes e alunos num projeto de 
abordagem de questões relacionadas com 
estas ferramentas.  
Aspetos negativos:  

Concurso "Ler é 
uma Festa!"- 
AT87 - Resp. - F. 
Inês Soares 

F. Inês soares e Carlos 
Baptista 

Maio/Junho O Concurso «Ler é uma Festa» é uma iniciativa 
do Plano Nacional de Leitura, em parceria com 
o Banco Popular, e enquadra-se na 8a Edição 
da Semana da Leitura cujo tema é a Língua 
Portuguesa. neste pretendeu-se traduzir, 
retratar e explicar formas de concretização da 
festa da leitura na escola/ no agrupamento de 
escolas; 
 Aspetos positivos: Com a colaboração neste 
projeto foram concretizados os objetivos de 
promover o gosto pela leitura, sublinhando as 
dimensões de prazer e de festa; dar visibilidade 
à leitura e à escrita, na comunidade escolar; 
desenvolver a transversalidade curricular, 
promovendo o trabalho colaborativo e um 
conjunto articulado de saberes, da língua 
portuguesa, às ciências e às artes;  
estimular a imaginação e o trabalho em equipa 
entre docentes e jovens.  
Aspetos negativos:  

Visita de estudo à 
Igreja da 
Misericórdia da 
Póvoa de Varzim- 
AT33 - Resp. - 
Fernando Souto 

Fernando Souto 03-06-2014 Visita à Igreja e Museu da Misericórdia da 
Póvoa de Varzim. 
Apanhado histórico da fundação da Misericórdia 
da Póvoa de Varzim. 
Explicação histórica da construção da Igreja da 
Misericórdia com referência à comemoração do 
1º centenário da sua inauguração no presente 
ano de 2014 
Explicação de peças do imaginário religioso e 
seu valor simbólico 
Articulação com a temática dos valores 
religiosos tratada no programa do 10º ano 
 Aspetos positivos: Articulação com a temática 
dos valores religiosos do programa do 10º ano 
Sensibilização para a história local 
 Sensibilização para a compreensão do 
imaginário religioso e seu valor simbólico 
Valorização da arquitetura religiosa 
Inserção na comunidade e na comemoração do 
1º centenário da Bênção da Igreja da 
Misericórdia  
Aspetos negativos: Não houve 
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Dia internacional 
das crianças 
vítimas de 
agressão- AT77 - 
Resp. - Maria 
Antonieta Silva 

Maria Antonieta Silva 4 de junho de 2014 Para comemorar esta data foram feitos vários 
debates e assistiu-se ao filme Billy Elliot. No fim 
fez-se uma reflexão sobre os diferentes tipos de 
agressão às crianças, ontem (ao longo da 
História) e hoje. Esta atividade decorreu nas 
turmas 7.º A, 8.º A, e no 10º L, M e N. A 
atividade revelou-se um sucesso pois os alunos 
mostraram sensibilização e preocupação, 
partilharam conhecimentos e sentimentos e 
gostaram de assistir e de falar do filme. 
 Aspetos positivos: Reflexão conjunta sobre os 
tipos e os problemas de agressão às crianças; 
troca de experiências e conhecimentos sobre 
este tema; sensibilização para a necessidade 
de pôr fim a este problema.  
Aspetos negativos: Não se aplica. 

Torneio de 
Basquetebol- AT6 
- Resp. - Grupo 
de educação 
física 

Grupo de Ed Física 4,5 junho A atividade correu conforme o esperado. Teve 
grande participação, tanto a nível de alunos 
participantes como de alunos assistentes. 
De realçar o comportamento exemplar de todos 
os participantes. 
 Aspetos positivos: Organização e participação 
dos intervenientes  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Exposição da 
turma 11ºF- AT58 
- Resp. - Maria 
Helena Ferreira 
da Silva Sá 

Helena Sá dia 5 de junho 2014 A atividade decorreu dentro da normalidade, 
tendo sido afixados os trabalhos de alguns dos 
alunos da turma (12, como foi referido). 
 Aspetos positivos: Apresentar aos membros da 
comunidade educativa, algumas opiniões dos 
Encarregados de Educação dos nossos alunos 
sobre a Escola, o Trabalho e a Família 
ajudando a refletir sobre esta temática. 
 Fortalecimento do espírito de cooperação entre 
os alunos do 11º F na concretização de um 
projeto da turma.  
Aspetos negativos: Não ter havido como 
previsto, a colaboração de todos os alunos da 
turma, neste projeto. 

Visita a Serralves 
com participação 
em oficina de 
Física e Química- 
VE-14 Resp. - 
Paula Almeida 

Paula Almeida 06-06-2014 A atividade de um modo geral decorreu 
conforme o programado, no entanto devido ao 
mau tempo que se verificou na parte da manhã, 
foi suspensa a visita guiada ao parque e jardins; 
e o almoço ficou confinado a um local abrigado 
e não tão aprazível como os jardins. 
Os alunos foram divididos em dois grupos para 
a visita guiada às exposições e as explicações 
dos guias foram muito esclarecedores e úteis, 
pelo que os alunos estavam satisfeitos. 
Da parte da tarde, os alunos participaram na 
oficina de Física e Química "Viver com Energia - 
radioatividade" e desempenharam todas as 
tarefas apresentando um comportamento 
exemplar. 
De acordo com o questionário entregue aos 
alunos no final da visita, verificou-se principal 
interesse pela oficina de física e química "Viver 
com Energia - radioatividade" e viam muito 
satisfeitos com o bom ambiente gerado entre 
todos, apesar do mau clima atmosférico, tendo 
por isso referido que a visita superou as 
expetativas. 
 Aspetos positivos: Os guias das exposições e 
monitor da oficina de Física e Química "Viver 
com Energia". 
A capacidade de superação das dificuldades 
resultantes do mau tempo e o bom ambiente 
relacional gerado pelos alunos.  
Aspetos negativos: Mau tempo o que impediu a 
visita guiada aos jardins e parque. 
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Desfile de Moda 
10º I- AT72 - 
Resp. - Manuela 
Sampaio 

Manuela Sampaio 
E todos os alunos da 
Turma 10.º I. 
Alguns alunos do Curso 
Técnico de Multimédia. 
Alunos 10º J. 

06/06/2014 A atividade decorreu conforme o previsto. 
Aspetos positivos: O envolvimento dos alunos. 
Aspetos negativos: Não se verificaram. 

Criar contextos 
comunicativos na 
aula de língua 
inglesa- AT15 - 
Resp. - Albertina 
Anjo 

Albertina Anjo e Carla 
Seixas 

9 de junho 2014 As docentes Albertina Anjo e Carla Seixas 
apresentaram conteúdos de ações de formação 
frequentadas e novidades alusivas ao 
congresso APPI 2014 aos pares do grupo de 
inglês. Sublinha-se a referência a temáticas 
relacionadas com jogos, filmes, canções e 
novas tecnologias. 
 Aspetos positivos: Troca e partilha de ideias e 
materiais. Contributo para o enriquecimento das 
práticas pedagógicas do grupo disciplinar de 
inglês. Reflexão/avaliação de metodologias 
aplicadas em sala de aula e sugestões para 
nova ação.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Comemoração do 
Dia Internacional 
da Família- AT52 
- Resp. - Emilia 
Subida 

Corina Teixeira, Emília 
Subida, Fátima Nunes e 
Isabel Vieitas 

Fim do 1.º Período e dia 
24 de Maio 

No final do 1.º período a turma participou na 
recolha de alimentos para a entrega de um 
cabaz de Natal a uma família de alunos mais 
carenciados da ESEQ. 
No 3º Período os alunos recolheram 
testemunhos, dados pelos Pais/ Avós, e 
realizaram pesquisas sobre jogos tradicionais.  
No dia 24 de Maio ocorreu a presentação dos 
trabalhos realizados. 
 Aspetos positivos: O interesse manifestado por 
alguns alunos da turma.  
O testemunho de alguns familiares dos alunos 
sobre jogos tradicionais.  
Aspetos negativos: Coincidência da 
apresentação dos trabalhos com o período de 
maior nº de testes, o que levou à alteração da 
data de apresentação das pesquisas realizadas. 

Escola da Minha 
Vida PR- 13 -Alda 
Ferreira 

Alda Ferreira 
Augusta Ferreira 
Júlio Silva 
Ângela Grave 
Ondina Morim 
Isabel Costa 
Graça Dinis 
Ana Vaz Leal 

Dezembro 2013 a abril 
2014 

O projeto decorreu bem ao longo do ano com os 
professores responsáveis por cada uma das 
atividades incentivando e mobilizando os alunos 
para a participação. 
Por este motivo e devido ao cada vez empenho 
da direção, a 
ESEQ teve uma excelente representatividade 
na festa de encerramento do projeto. Num total, 
cerca de 500 alunos e 40 professores da ESEQ 
estiveram de alguma 
forma envolvidos neste projeto. 
É de salientar o esforço demonstrado mas 
plenamente conseguido, pela docente Augusta 
Ferreira, responsável pelo momento artístico da 
festa de encerramento 
devido à dificuldade em adaptar os horários dos 
ensaios a todos os alunos.  
Aspetos positivos: Elevada adesão dos alunos 
às atividades do projeto. 
Disponibilidade dos docentes quer na 
organização das atividades quer no apoio ou 
acompanhamento dos alunos. 
Excelente imagem da ESEQ que passou para o 
exterior. 
Aspetos negativos: Não se verificaram 

Trabalho de 
investigação 
sobre a 
importância da 
família no 
sucesso 

Alunos da Turma A do 
10º Ano 

2.º e 3.º períodos A atividade consistiu numa introdução teórica 
sobre o conceito de família; na elaboração de 
um inquérito anónimo feito a uma amostragem 
de alunos; Tratamento estatístico dos 
resultados; Análise dos resultados; Redação da 
conclusão.  
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educativo dos 
alunos da Escola 
Eça de Queirós- 
AT37 - Resp. - 
Otilia Rodrigues 

Reflexão sobre o processo da realização do 
trabalho: avaliação dos aspetos positivos, 
aspetos negativos e balanço dos aspetos a 
melhorar num trabalho de grupo. 
 Aspetos positivos: Com este trabalho os alunos 
promoveram o desenvolvimento:  
das suas capacidades de investigação 
autónoma; 
da capacidade de trabalhar em grupo; 
do espírito colaborativo e de entreajuda com 
vista a uma mesma finalidade. 
Capacidade de autorreflexão sobre o que correu 
bem, o que correu mal e os aspetos a melhorar. 
Concluíram que se o núcleo familiar é de 
grande importância no sucesso escolar dos 
alunos, não é, contudo, determinante, na 
medida em que o sucesso resulta de muitos 
fatores que se conjugam mas cabe ao aluno o 
papel mais importante.  
Aspetos negativos: Apesar da escolha do tema 
ter resultado do consenso dos alunos, e o plano 
de trabalho ter sido desenhado sob a orientação 
da Diretora de Turma, com a formação de 
grupos de trabalho e distribuição de tarefas bem 
definida, à medida que o tempo foi passando os 
alunos iam adiando as tarefas a realizar, 
alegando indisponibilidade de tempo pelo facto 
de terem outros trabalhos a realizar em 
disciplinas importantes para a sua área 
curricular. 

Concurso de 
fotografia- AT59 - 
Resp. - Paulo 
Anjo 

Paulo Anjo 2.º e 3.º períodos A atividade consistiu na realização de uma 
Workshop de fotografia para todos os alunos do 
10ºF, onde foram abordadas questões 
relacionadas sobretudo com composição 
fotográfica e ainda conselhos para melhorar as 
fotografias. 
Depois foi proposto um trabalho que consistiu 
na realização de um concurso fotográfico, cujas 
as melhores fotografias ficariam expostas na 
escola no final do ano letivo. O tema era 
"Olhares sobre a Póvoa" e pretendia envolver 
alunos e familiares na realização das 
fotografias. 
 Aspetos positivos: De salientar como aspeto 
positivo o interesse demonstrado por todos os 
alunos durante a Workshop de fotografia, 
colocando questões e dúvidas pertinentes ao 
DT durante a sessão.  
Aspetos negativos: O aspeto negativo a 
considerar foi talvez, depois, a baixa 
participação dos mesmos no concurso de 
fotografia proposto, salientando-se neste caso a 
participação e entusiasmo das alunas Bárbara 
Costa, Gabriela Carvalho e Mariana Rodrigues. 

Novidades na 
Ciência- AT60 - 
Resp. - Elsa 
Almeida 

Elsa Almeida Desde o final do 1.º 
Período até ao final do 
ano 

Foram expostas semanalmente no expositor 
colocado na zona dos laboratórios de Ciências, 
informações diversas sobre trabalhos de 
investigação científica em diversas áreas da 
Biologia e Geologia. 
Foi utilizada ilustração diversa, tendo sido 
também feitas pequenas exposições com 
material que faz parte do espólio existente nos 
laboratórios de Ciências da escola. 
 Aspetos positivos: Os alunos mostraram-se 
interessados e agradados, tendo em alguns 
casos feito referências muito positivas 
relativamente aos temas expostos. 
Esses temas, na maior parte dos casos 
puderam ser comentados e analisados nas 
aulas, estabelecendo pontes com os conteúdos 
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abordados.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Movimento Eça 
Solidária- AT38 - 
Resp. - 
Conceição Prisco 

Albertina Anjo ; Emília 
Subida, Maria José 
Frutuoso (equipa Eça 
Dinâmica) e Conceição 
Prisco e Tiago Pacheco 
(SPO) e Técnicas do 
Programa Contrato Local 
de Desenvolvimento 
Social (CLDS+) da Póvoa 
de Varzim 

Ao longo do ano, estando 
a primeira atividade 
prevista para o dia 13 de 
Dezembro 

No dia 13 de Dezembro realizou-se como 
previsto a ação sobre voluntariado com as 
técnicas do CLDS+ com alunos de várias 
turmas e ao longo do ano foram realizadas 
atividades promotoras de solidariedade 
  

Correio do Amigo 
Biólogo/Geólogo- 
AT12 - Resp. - 
Manuela Vilarinho 

Alice Dias, Emília Subida 
e Manuela Vilarinho 

Ao longo do ano letivo Os alunos das turmas envolvidas trocaram entre 
si questões relacionadas 
com os conteúdos programáticos da disciplina 
de Biologia e Geologia. As professoras que 
lecionaram a disciplina serviram de "correio" 
entre os alunos. 
A atividade correu muito bem, serviu para 
incentivar a descoberta, a partilha e  
promover a pesquisa; os alunos envolvidos 
gostaram muito desta atividade. 
 Aspetos positivos: Incentivar a descoberta e a 
partilha; 
Promover a pesquisa; 
Desenvolver os conteúdos programáticos da 
disciplina de Biologia e Geologia. 
Melhoria dos resultados escolares.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Projeto Eça 
Dinâmica -"O que 
dizem as 
gerações"- AT51 - 
Resp. - Ana 
Cristina Silveira 
Martins 

Conselho de turma do 
10.º N e alunos da turma. 

Ao longo do ano letivo A partir das propostas dos alunos da turma, o 
grupo-turma selecionou algumas atividades de 
forma a dar cumprimento aos objetivos do 
Projeto. Os alunos de acordo com os seus 
interesses realizaram as seguintes atividades: 
construção de "retalhos de tecido" alusivos ao 
tema no sentido de construção de uma "manta 
de retalhos"; produção de entrevistas a serem 
aplicadas juntos dos idosos e visita à Santa 
Casa da Misericórdia de Póvoa de Varzim. 
 Aspetos positivos: O projeto da turma reforçou 
a relações entre a escola e a comunidade na 
medida em que foi realizada uma ação que 
aproximou a ESEQ da instituição da "Santa 
Casa da Misericórdia de Póvoa de Varzim". A 
atividade, no seu todo, de acordo com as metas 
delineadas como objetivos do Projeto Educativo 
situou-se na melhoria da imagem e da 
representação social da ESEQ junto da 
comunidade. Da mesma forma o projeto 
contribuiu para a formação integral dos alunos 
dado ter assentado nos valores da autonomia, 
humanismo, cidadania, responsabilidade social 
e solidariedade.  
Aspetos negativos: O não cumprimento de 
todos os objetivos propostos, nomeadamente o 
aspeto da integração e reforço das relações 
entre a escola, a família (malgrado as tentativas 
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feitas para envolver os encarregados de 
educação).Outro aspeto desfavorável foi a 
inexistência do contributo de cada disciplina e 
sua articulação com as atividades realizadas e 
apresentadas em Conselho de Turma. Os 
resultados do Projeto não foram divulgados à 
comunidade escolar dado a indisponibilidade do 
apoio da rádio REQ para o dia da visita, 
conforme a intenção dos alunos da turma. 

Website "Amigo 
Biólogo/Geólogo"- 
AT14 - Resp. - 
Emília Subida 

Alice Dias, Emília Subida, 
Manuela Vilarinho 

Ao longo do ano letivo Os docentes das disciplinas de Ciências 
Naturais, Biologia e Geologia e Biologia fizeram 
a atualização/ manutenção do website cujo 
objetivo principal foi a divulgação do projeto 
"Amigo Biólogo/Geólogo". 
 Aspetos positivos: O Website "Amigo 
Biólogo/Geólogo". Contribuiu para a promoção 
do interesse pelas disciplinas de Ciências 
Naturais, Biologia e Geologia e Biologia; 
disponibilizou materiais de apoio ao estudo; 
facilitou a preparação para o exame nacional de 
Biologia e Geologia; divulgou trabalhos 
realizados pelos alunos e notícias no âmbito 
das disciplinas. 
De salientar o interesse manifestado pelos 
alunos.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Clube Europeu - 
contextos 
interculturais PR- 
11 -Albertina Anjo 

Todos os docentes de 
inglês e espanhol,  
professora Fernanda 
Duarte e professora 
bibliotecária. 

Todo o ano letivo 13/14 No início do ano letivo foi pedido à docente 
Maria João Sá que em colaboração com os 
alunos do Ensino Profissional criasse um 
logotipo para o referido clube. O referido 
logotipo foi colocado na página web da ESEQ 
bem como regulamento de funcionamento do 
clube. Criou-se um horário de trabalho do clube, 
efetuaram-se reuniões, troca de materiais e 
planificação de atividades.  
Aspetos positivos: Trabalho colaborativo, troca 
de saberes entre os docentes e diversidade de 
aprendizagens. Trabalho transversal entre 
grupos disciplinares (línguas, artes e história). 
A visita de estudo assumiu um papel de 
promoção do uso da língua inglesa e promoção 
de elementos culturais anglo-saxónicos. Foi 
reforçado o convívio entre alunos e docentes. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Portugueses pelo 
Mundo- Aristides 
Sousa Mendes: 
um herói rebelde 
PR- 12 -Albertina 
Anjo 

Margarida Macedo, 
Isolete Milhazes, Ana 
Maria Felgueiras e Graça 
Dinis. 

Ao longo do ano letivo Ao longo do ano as turmas do 10.º C, K e O 
trataram a temática da tolerância e dos direitos 
humanos nas aulas de língua estrangeira, 
nomeadamente nos temas de oralidade. Houve 
troca de e-mails com a fundação de Aristides 
Sousa Mendes nos Estados Unidos. Os alunos 
de Artes (12ºH) elaboraram desenhos 
inspirados em temáticas relacionadas com a 2ª 
guerra mundial (campos de concentração, 
racismo, nazismo etc.). No 2.º período realizou-
se a visita de estudo a Carregal do Sal e 
Cabanas de Viriato. Os alunos de História do 
11ºJ elaboraram maquetes alusivas às 
temáticas tratadas.  
Aspetos positivos: Ligação das temáticas 
tratadas em sala de aula com mundo exterior; 
promoção de valores inerentes ao voluntariado; 
trabalho colaborativo entre docentes e 
transversal a várias áreas de docência, 
promoção de competências comunicativas e 
sociais e valorização do património nacional. 
Aspetos negativos: Dificuldades em articular 
atividades com prática letiva, devido a uma 
crescente falta de disponibilidade por causa da 
falta de tempo. 
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Programa Young 
VolunTeam PR- 
15 -Albertina Anjo 

Equipa de 12 alunos 
"voluntários (10ºK e 
10ºO) e 11 alunos do 11º 
J; 
departamento de 
Educação Física. 

Todo o ano letivo De acordo com o descrito nas atividades 
previstas.  
Aspetos positivos: Envolvimento dos alunos no 
voluntariado e desenvolvimento de 
competências a nível de saber ser/estar. 
Aspetos negativos: Dificuldades em articular 
com a coordenação nacional; a formação 
disponibilizada chegou tardiamente à ESEQ 
(início do 3º período). 

"Ecos", jornal da 
ESEQ PR- 3 -
António Ferreira 
da Silva 

Não se aplica. Ano letivo Conforme o previsto o e-mail: 
ecos.jornal.eseq@gmail.com foi ativado, logo 
que o projeto foi aprovado pelo Conselho 
Pedagógico e Conselho Geral. Após os prazos 
estabelecidos foram recolhidos e selecionados 
os artigos enviados e corrigidos. Posteriormente 
foram lançados no jornal os textos escritos e 
icónicos de forma organizada, tendo em 
atenção a Paginação, Design e Fotografia; 
Impressão Lançamento do jornal, distribuição e 
finalmente a venda.  
Aspetos positivos: Aspetos positivos: Os 
inúmeros testemunhos recebidos, após a 
apresentação de “Ecos” não nos deixam 
dúvidas de que os objetivos foram cumpridos, 
uma vez que se conseguiu: dar voz a todo o 
pessoal que direta ou indiretamente intervém na 
ESEQ: discentes, docentes, funcionários e toda 
a comunidade escolar; promover a ESEQ, na 
comunidade; publicitar as atividades da ESEQ; 
incentivar o gosto pela leitura e escrita. 
O registo de "Ecos" no Jornais Escolares 
permitiu contactos com muitos outros jornais e 
proporcionou novos testemunhos muito 
positivos, mostrando que a equipa estava no 
caminho certo. 
Aspetos negativos: A conciliação dos horários 
dos membros da equipa ecos envolvidos em 
muitíssimas atividades curriculares e a receção 
tardia dos artigos, em relação aos prazos 
estipulados, constituíram-se como os maiores 
obstáculos, pois impediram as reuniões 
destinadas a definir estratégias. 

Amigo 
Biólogo/Geólogo 
PR- 10 -Alice 
Dias 

Alunos das turmas 8ºA, 
9ºA e todas as turmas 
dos 10.º e 11.º de 
ciências e tecnologias 

Ao longo do ano letivo Os docentes atualizarão o website "Amigo 
Biólogo/Geólogo" onde é divulgado o projeto e 
todas as suas atividades. 
Os alunos envolvidos neste projeto trocam 
correspondência onde constam questões sobre 
os conteúdos programáticos da disciplina de 
Biologia e Geologia.  
Aspetos positivos: Incentivar a descoberta e a 
partilha; 
Promover a pesquisa e o conhecimento; 
Desenvolver os conteúdos programáticos das 
disciplinas de Ciências Naturais, Biologia e 
Geologia e Biologia; 
Divulgar o projeto Amigo Biólogo/Geólogo; 
Contribuir para a troca de conhecimentos entre 
as diversas turmas. 
Aspetos negativos: Nada a registar 
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Eça Dinâmica 
PR- 14 -Maria 
José Frutuoso, 
Emília Subida, 
Albertina Anjo 

Diretores de Turma; 
Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO); 
Coordenação da 
Educação para a Saúde 
(CES); Núcleo de 
Projetos e Atividades 
(NPA);Coordenação da 
Rádio ESEQ (REQ) 

Ano letivo 2013-2014 Projeto global de atividades que envolveu 
elementos da Comunidade Escolar. 
O tema central foi "Escola, Família e Trabalho". 
Participaram na elaboração da proposta da 
turma os intervenientes: Professores, Alunos, 
Encarregados de Educação e outros membros 
da Comunidade Escolar. 
Algumas turmas escolheram um Dia 
Comemorativo relacionado com a temática 
anual "Escola, Família e Trabalho".  
Todas as atividades efetivamente realizadas 
revelaram-se com sucesso e verificou-se uma 
grande recetividade por parte dos 
intervenientes, salientando-se positivamente a 
participação ativa dos alunos e EE.  
Aspetos positivos: Mais-valia na formação 
integral dos alunos, como valores de liberdade, 
humanismo, cidadania e responsabilidade 
social. 
Integração dos novos alunos e envolvimento 
das famílias, aumentando a visibilidade da 
ESEQ na comunidade envolvente. 
Aprofundamento do companheirismo entre 
alunos e promoção da sua autoestima.  
A participação ativa dos alunos e EE. 
A realização de um número significativo de 
atividades. 
Aspetos negativos: A não realização de 
atividades em algumas turmas está relacionada 
com o facto de existirem exames nacionais e 
por isso a preocupação dos alunos estava 
centrada na dedicação ao estudo. 
Dificuldade em gerir as atividades com a 
lecionação dos programas curriculares e de 
motivação dos alunos por exigirem 
disponibilidade extra-aula. 

Desporto Escolar- 
natação PR- 1 -
Célia Carmo 

-- Ano letivo 2013-2014 As aulas decorreram conforme o planeado  
Aspetos positivos: A oferta da escola de duas 
aulas de natação semanais complementando as 
aulas de educação física com uma modalidade 
não abordada na mesma. 
O intercâmbio entre escolas. 
Aspetos negativos: As instalações serem longe 
da escola (Piscinas do C.D.P.) uma vez que 
limita a frequência das aulas pelas restrições 
dos horários. 

clube 8 e meio 
PR- 4 -Luís 
Marcelino 

Prof. Arnaldo Pedro 
Prof. José Henrique Lima 
Prof. António Pinto 

Ano letivo O clube de cinema 8 e Meio tem, por vocação 
inicial, a projeção de filmes para os alunos da 
ESEQ. Paralelamente, organiza um concurso 
de vídeo à escala nacional. Dada a sucessiva 
diminuição de elementos integrantes do clube 
(funciona atualmente apenas com 1 elemento), 
houve necessidade de reformular alguns 
aspetos da sua vida interna. Atualmente é dada 
prioridade à organização do Concurso de Vídeo 
Escolar, estando previsto o retomar das 
sessões regulares de cinema logo que for 
possível.  
Aspetos positivos: O clube de cinema 8 e meio 
trabalha há 9 anos as questões do cinema em 
contexto escolar. É hoje uma marca de sucesso 
no contexto dos projetos educativos 
portugueses, graças também à organização de 
um concurso de cinema escolar que mobiliza 
anualmente o talento de dezenas de alunos 
portugueses. 
Aspetos negativos: O clube de cinema chegou a 
funcionar com 4 professores, cujo esforço 
permitia o desenvolvimento de várias atividades 
em simultâneo. Hoje, com apenas um professor 
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na coordenação, verificam-se (naturalmente) 
mais dificuldades no cumprimento das 
atividades habituais do clube, sendo por isso 
necessário que se proceda ao recrutamento de 
mais colaboradores (o que presumivelmente irá 
acontecer). 

Exposição de 
trabalhos dos 
alunos de Ed. 
Visual e DES A 
PR- 16 -Isabel 
Moreira 

Isabel Moreira Ao longo do ano letivo. Rostos de Gerações 10º J, exposição de 
desenhos de rostos de familiares dos alunos  
Ilustração do poema "Não sei quantas almas 
tenho" de Fernando Pessoa 12º H, ilustrações 
do poema 
Jardim do Imaginário 8º A maquetes à escala de 
jardim criativos  
Aspetos positivos: Foi positivo pois aumenta a 
auto estima dos alunos e a comunidade 
agradece 
Aspetos negativos: nenhum 

Clube de 
Desporto Escolar 
de Badminton 
PR- 2 -Júlio Silva 

Grupo de Educação 
Física 

Ano letivo - O projeto funcionou bem, embora haja aspetos 
a melhorar em termos futuros, e que já foram 
objeto de uma reflexão conjunta das escolas 
participantes do nosso concelho, e que foram 
enviadas para a DGEST.  
Aspetos positivos: - Os vários aspetos positivos 
já foram declarados ao longo dos vários 
torneios realizados. 
Aspetos negativos: - Os poucos aspetos 
negativos já foram declarados ao longo dos 
vários torneios realizados. 

Projeto da 
Coordenação da 
Educação para a 
Saúde PR- 8 -
Teresa Moreira 

Psicóloga, Conceição 
Prisco; assistente social, 
Tiago Pacheco, 
enfermeiras do centro de 
saúde da Póvoa de 
Varzim; Psicólogo do 
Centro de saúde, 
Bibliotecária, Inês 
Soares, professora 
Augusta Ferreira e 
professora Maria João Sá 
e diretores de turma. 

Ao longo do ano letivo Apesar do grande espírito de equipa dos 
intervenientes no Projeto de Educação para a 
Saúde, sentiu-se alguma dificuldade na 
concretização das atividades devido por um 
lado aos elementos da equipa não se poderem 
reunir em simultâneo por terem horários 
incompatíveis e por outro lado, por não existir 
um gabinete de Educação para a Saúde. A falta 
de um espaço próprio e de pelo menos dois 
computadores com acesso à Internet dificultou 
muitas vezes a execução de determinadas 
tarefas.  
Aspetos positivos: Todas as atividades 
desenvolvidas decorreram conforme as 
expectativas tendo contribuído para atingir os 
objetivos constantes do PE da ESEQ no que 
concerne à formação dos alunos como pessoas 
informadas, responsáveis e interventivas. 
Aspetos negativos: A falta de um espaço próprio 
e de pelo menos dois computadores com 
acesso à Internet dificultou muitas vezes a 
execução de determinadas tarefas. 

Montra D´Arte 
PR- 5 -Graça 
Dinis 

Professores do grupo 600 Todo o ano letivo Bem  
Aspetos positivos: Divulgação, promoção e 
participação da comunidade educativa 
Aspetos negativos: Falta de espaços próprios 
para exposição de trabalhos 
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REQ – RÁDIO 
DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA 
EÇA DE 
QUEIRÓS – 
PÓVOA DE 
VARZIM PR- 17 -
Professor José 
Carlos Lima 

Professor José Carlos 
Lima 
Professora Isolete 
Milhazes 
Professora Ana Leal 
Aluno Alexandre Galiza - 
10ºK 
Aluna Joana Mateus - 10º 
K 
Aluna Sofia Veríssimo - 
12º H 

todo o ano letivo Aspetos positivos: Continuidade do projeto, 
através das rubricas "Pedacitos de Literatura" e 
"Olhares". 
Aspetos negativos: A participação dos alunos no 
projeto, não está otimizada. 

Docete et 
Delectare 
Literatura em 
debate PR- 18 -
André Matias 

Inês Soares (docente 
bibliotecária) 
Jorge Gonçalves 
(investigador na 
Universidade de Aveiro) 
Ricardo Oliveira (escritor) 

de 11 de Novembro até ao 
final do ano letivo 

Tendo elas sido desenvolvidas sempre ao longo 
de todo o ano letivo, não conhecendo 
interrupções para além dos momentos de 
paragem das atividades letivas consignados no 
calendário escolar para o ensino secundário, os 
alunos participantes tiveram a oportunidade de 
contactar com temáticas diversificadas de 
diferentes áreas, tais como a Literatura, 
Filosofia, Religião, Arquitetura, História... O 
estudo destas temáticas tornou-se essencial 
para estes alunos do 12º ano de escolaridade, 
porquanto sendo eles da área de Humanidades 
foram adensando os seus conhecimentos, facto 
que lhes proporcionou, pela curiosidade, a 
descoberta de novas realidades, novos autores 
e novas facetas da Cultura. 
 
As sessões tiveram como preocupação o 
despertar nos alunos de um gosto pela 
vivificação da Literatura como lugar de 
conhecimento vital. A afluência a este tipo de 
atividade poderia ser considerada pequena, 
pois rondou uma média de dez alunos. Não 
obstante, se considerarmos que eram 
atividades extracurriculares, com a duração de 
pelo menos duas horas sem intervalo, onde os 
alunos debatiam temáticas complexas, 
podemos asserir que a adesão foi muito 
positiva, bem como a sua proficuidade, na 
medida em que os índices de assiduidade foram 
sempre muito constantes. Paralelamente, o 
grupo focal realizado aquando da Visita de 
Estudo a Lisboa e à Quinta da Regaleira 
comprovaram precisamente a importância que 
os alunos conferiram a estas sessões, referindo 
que foi um elemento que, para além de ter 
contribuído para uma melhor compreensão dos 
espaços e dos conteúdos visitados, concorreu 
indelevelmente para a dilatação do seu 
conhecimento em relação a Fernando Pessoa e 
à Literatura.  
Aspetos positivos: Afirmamos 
contundentemente que esta atividade, estirada 
ao longo do ano letivo, teve o maior êxito junto 
da comunidade escolar. Não só foi fortemente 
aprazível a sua organização e construção como 
também se verificou extremamente pertinente e 
profícua para os principais visados: os alunos 
retiraram grande proveito e deleite, pois 
sentiram uma valorização das temáticas com 
que amiúde lidam, a par de uma consideração 
dos seus interesses de conhecimento, sem o 
peso claustrofobizante da avaliação que tantas 
vezes retira o encanto e fascínio ao ato de 
ensinar e aprender. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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5. ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DA ESEQ 
 

No decorrer do ano letivo 2013/2014 a Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESEQ 

desenvolveu as atividades ilustradas na tabela seguinte, concluindo o seu trabalho com um balanço altamente 

positivo. 

 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

Reunião com 
os 
representantes 
de Pais nas 
turmas 

Promover e dinamizar a participação dos pais e E.E na 
escola. 
Entregar informação diversa sobre atividades da ESEQ. 
Debater o aproveitamento escolar por turma. 

Associação de Pais, Pais e 
Encarregados de Educação (E.E) 1º/ 2º Períodos 

Atendimento a 
Pais e 
Encarregados 
de Educação. 

Promover e dinamizar a participação dos pais e E.E na 
escola. 

Associação de Pais, Pais e 
Encarregados de Educação (E.E) 

Segunda das 18h 
às 19h30 ao longo 
do ano 

Realização de 
ação de 
solidariedade 

Recolha de bens alimentares para entregar a famílias 
carenciadas referenciadas pelo SPO da ESEQ com o 
apoio da Câmara Municipal 

APEEAESEQ; 
Comunidade escolar 
População da Póvoa 

1 a 17 de Dezembro 
de 2013 

Do Bullying à 
inteligência 
social 

Palestra dirigida aos alunos e Encarregados de Educação 
sobre esta problemática 

APEEAESEQ 
Direção da Escola 
Docentes, Alunos e EE 
 

Dezembro 2013 

Atividade 
desportiva 
(Aula de 
ginástica) 

Promover e dinamizar a participação dos pais e E.E na 
escola, bem como envolver toda a comunidade escolar 

APEEAESEQ, Docentes, 
Funcionários, alunos, pais e 
familiares 
 

Ultimo dia de aulas 
1º Período 

Movimento pela 
Paz 

Colocação de faixa na fachada da escola desde o início 
de Dezembro até aos Reis (5/1) e participação na marcha 
pela Paz 

Associação de Pais, Pais e 
Encarregados de Educação (E.E) 
e Comunidade concelhia 

Dezembro 2013 e 
Janeiro 2014 

Reuniões 
Conselho Geral 
e Conselho 
Pedagógico e 
nas Comissões 

Participar e colaborar com os órgãos de gestão da escola, 
para a qual a Associação de Pais foi convidada Membros da Associação de Pais Ao longo do ano 

 

Cooperação 
com a Direção 
da escola, 
pessoal 
docente e não 
docente nos 
vários projetos 
da escola 

Participar ativamente na vida da escola, promovendo uma 
relação de respeito e de entreajuda entre os pares. 
Colaborar e contribuir para a resolução de situações 
anómalas sempre que solicitada a cooperação da 
Associação de Pais. 

Associação de Pais, Direção da 
escola, Pessoal docente e não 
docente 

Ao Longo do ano 
letivo 



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2013/2014 
97/107 

 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

A importância 
da participação 
dos pais na 
educação 
escolar e na 
formação do 
projeto de vida 
dos filhos 

Palestra dirigida aos Encarregados de Educação sobre 
esta problemática 

APEEAESEQ 
Direção da Escola 
Docentes e EE 
 

Janeiro 2013 

Contribuir no 
embelezamento 
de espaços da 
escola, em 
épocas festivas 
com a oferta de 
materiais 
alusivos à 
época. 

Estimular o espírito criativo, e embelezar o espaço 
escolar. Associação de Pais Natal, Carnaval e 

Páscoa 

Atividade 
desportiva 
(Yoga) 

Promover e dinamizar a participação dos pais e E.E na 
escola, bem como envolver toda a comunidade escolar. 
 

APEEAESEQ, Docentes, 
Funcionários, alunos, pais e 
familiares 
 

Ultimo dia de aulas 
2º Período 

Álcool e drogas: 
Reflexões e 
Orientações 
para saúde, 
corpo, mente e 
alma 

Palestra dirigida aos alunos e Encarregados de Educação 
sobre esta problemática 

APEEAESEQ 
Direção da Escola 
Docentes, Alunos e EE 
 

Início do 3º Período   

Organização de 
Festa de 
encerramento 
do ano letivo 
(Inclui 
atividades 
desportivas e 
Churrasco) 

A Festa de Final de Ano Letivo visa proporcionar, a toda a 
Comunidade Educativa, mais um momento de 
aproximação. 
É o maior evento que a Associação de Pais realiza e 
significa o culminar do esforço que foi feito durante todo o 
ano letivo por parte dos alunos e dos próprios pais, que 
participaram nas atividades 

Toda a comunidade escolar e pais 
/ Encarregados de Educação 
(E.E) 

Fim de ano letivo 

Banco troca de 
manuais 
escolares 
 

Recolha de Livros escolares para trocar. 
Reutilizar é melhor que reciclar 
Incentivar a partilha 
 

APEEAESEQ 
Direção da Escola 
Docentes, Alunos, Comunidade 
concelhia 

Durante todo o ano 
de acordo com o 
horário disponível 
na página da APEE 
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6. RESULTADOS ESCOLARES 

6.1. COMPROMISSO DA ESEQ: PROJETO EDUCATIVO E CONTRATO DE AUTONOMIA 

Os compromissos da ESEQ com os resultados escolares, constantes do Projeto Educativo são os 

seguintes: 

• Diminuição da taxa de abandono escolar aproximando-a de zero 

• Obtenção de taxas de sucesso escolar no Ensino Básico superiores às taxas homólogas 

verificadas a nível nacional 

• Obtenção de taxas de sucesso escolar no Ensino Secundário superiores às taxas 

homólogas verificadas a nível nacional 

 

Os compromissos da ESEQ com os resultados escolares, constantes do Contrato de Autonomia são os 

seguintes: 

• Manter as taxas de transição/conclusão de ano, ciclo e curso em valores superiores aos 

das taxas homólogas nacionais; 

• Nas disciplinas sujeitas a exame nacional, com 20 ou mais alunos inscritos, obter 

classificações médias de exame iguais ou superiores às classificações médias homólogas 

a nível nacional; 

• Manter a taxa de colocação na 1.ª fase de acesso ao ensino superior acima dos 85%, e 

sempre acima da média nacional. 

6.2. TAXAS DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA / APROVAÇÃO 

As taxas aprovação foram calculadas com base nos mesmos critérios do ano transato e que são aqueles 

que utiliza o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE). Os indicadores finais e globais das 

ESEQ encontram-se na tabela 6.2.1 da página seguinte. 
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Tabela 6.2.1 - Quadro comparativo dos resultados escolares (2012/13 e 2013/14) 

 
 

 

Globalmente, os resultados escolares da ESEQ, em 2013/2014 melhoraram relativamente ao ano 

letivo anterior (+ 2,2% de transições/aprovações). Verificaram-se taxas máximas de aprovação (100%) nos 7.º e 

8.º Anos do Ensino Básico e nos 1.º e 2.º anos do Ensino Profissional. 

As taxas de aprovação no Ensino Secundário Regular foram superiores às do ano transato, exceto no 

12.º ano em que baixou 2.5%. No ensino Básico verificou-se uma taxa de reprovação de 13%, correspondente 

aos 3 alunos que não concluíram o 9.º Ano.   

Verifica-se, em suma, que em 2013/14, 87,5% dos alunos matriculados nesta escola conseguiram 

transitar de ano e/ou concluir os estudos, mais 2,2% que no ano letivo transato, um número bastante 

superior aos valores nacionais homólogos em todas as modalidades e anos de ensino. (vide Tabela 6.2.2) 

 
  

2013/14 2012/13

Total de 

Alunos
Transitou

Não 

Transitou
Concluiu

Não 

Concluiu

Anulou 

Matrícula
Transferido

Excluído 

por faltas

Em 
Processo 

de 

Avaliação

Taxa de 

Transição 

Aprovação

Tax a de 

Transição 

Aprov ação

7º Ano 27 26 1 100,0% 100,0% 0,0%

8º Ano 28 27 1 100,0% 96,2% 3,8%

9º Ano 26 20 3 3 87,0% 100,0% -13,0%

1º Ano 29 1 28 100,0% 100,0% 0,0%

2º Ano 26 26 100,0% 100,0% 0,0%

3º Ano 21 18 3 85,7% 75,9% 9,9%

10º Ano 411 369 22 3 17 94,4% 88,3% 6,1%

11º Ano 331 291 26 6 8 2 91,8% 88,3% 3,5%

12º Ano 337 229 94 10 2 71,1% 73,6% -2,5%

1236 713 48 267 100 20 32 2 54 87,5% 85,3% 2,2%

 Secundario

 Profissional

Científico 

Humanístico

Total

Variação da Taxa de 

Transição/ Aprovação

2013/14 - 2012/13

2013/14

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Básico Regular

Nota 1: A taxa de Retenção foi calculada considerando, apenas, os alunos que não transitaram e os que não concluíram.   
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Tabela 6.2.2 - Quadro comparativo dos resultados escolares (na ESEQ e Nacionais) - 2013/14 

 

Este aspeto – obtenção pelos alunos da ESEQ de taxas de sucesso escolar superiores às homólogas 

nacionais, em todos os anos de escolaridade e cursos oferecidos - revela que o compromisso assumido e 

vertido nos Contrato de Autonomia assinados pela ESEQ com o MEC tem vindo a ser integralmente cumprido 

(desde há, pelo menos, seis anos). 

 

Tabela 6.2.3 - Número de Diplomas Emitidos 2013/14 

 
 

 

Como demonstra a Tabela 6.2.3, a linha de evolução positiva, anteriormente apontada, revela-se um 

aumento de 5.5% no rácio de diplomas emitido. O aumento de alunos matriculados é despiciendo relativamente 

ao ano transato, apenas mais 2, mas foram emitidos mais 20 diplomas o que se traduz num rácio de 79,2%. 

Note-se, contudo, a possibilidade de existência de alunos que, não estando a frequentar a escola, podem 

obter diploma por recurso a exames nacionais para conclusão dos estudos. Esses alunos constam da coluna 

“N.º de Diplomas” mas não da coluna “Alunos matriculados no 12.º Ano”, mas tal não altera a tendência de 

melhoria registada.  

 
 

  

ESEQ Nacional Dif.

7º Ano 100,0% 82,0% 18,0%

8º Ano 100,0% 86,0% 14,0%

9º Ano 87,0% 83,2% 3,8%

10º Ano 94,4% 84,3% 10,1%

11º Ano 91,8% 87,3% 4,5%

12º Ano 70,5% 62,2% 8,2%

1º Ano 100,0% 98,4% 1,6%

2º Ano 100,0% 99,1% 0,9%

3º Ano 85,7% 59,7% 26,0%

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo
Taxa de Sucesso 

Sec. Profissional

Sec. Regular

Básico

Alunos matriculados no 

12.º Ano
N.º  de Diplomas Rácio

2012/2013 335 247 73,7%

2013/2014 337 267 79,2%
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Tabela 6.2.4 - Quadro comparativo das classificações médias obtidas na primeira fase dos exames nacionais, pelos 
alunos internos – 2013/14 

 
 

Os alunos da ESEQ obtiveram classificações médias positivas, iguais ou superiores a 10 valores, em 

todos os exames nacionais realizados na primeira fase, exceto em História A (9,8), Matemática A (9.8) e 

Geometria Descritiva A (9,3) e História e Cultura das Artes (9.8). Os resultados dos alunos do 9.º Ano foram 12 e 

18 pontos superiores aos homólogos nacionais em Português e Matemática, respetivamente. (Tabela 6.2.4) 

Constata-se que houve um aumento do número de disciplinas com resultados negativos relativamente ao 

ano anterior, (duas em 2012/13 e quatro em 2013/14) sendo que as disciplinas de Matemática, Geometria 

Descritiva A e História e Cultura das Artes obtiveram resultados negativos quando em 2012/13 foram positivos. 

50% das disciplinas com resultados negativos tiveram prestações superiores às homólogas nacionais, exceto 

nas disciplinas de História A e Geometria Descritiva A.. 

Pela positiva será de assinalar o caso da disciplina de Biologia e Geologia que passou de uma situação 

negativa para positiva no ano 2013/14 bem como os resultados de Espanhol, Desenho A e História B que 

sofreram evoluções positivas acentuadas. 

Globalmente, os resultados dos alunos da ESEQ nos exames nacionais foram superiores aos homólogos 

nacionais. No entanto, mesmo tendo melhorado relativamente a 2012, os resultados, neste indicador, não 

atingiram o objetivo estabelecido no Contrato de Autonomia. 

 
  

NACIONAL NACIONAL

Internos Diferença Internos Diferença

Código Disciplina N.º provas Média Média Internos N.º provas Média Média Internos

547 Espanhol 39 105 103 0,2 26 153 128 2,5

623 História A 61 98 106 -0,8 56 98 99 -0,1

635 Matemática A 171 113 97 1,6 192 98 92 0,6

639 Português 276 104 98 0,6 285 121 116 0,5

702 Biologia Geologia 163 99 84 1,5 148 125 110 1,5

706 Desenho A 40 107 124 -1,7 33 147 128 1,9

708 Geometria Descritiva A 47 105 122 -1,7 49 93 116 -2,3

712 Economia A 37 120 113 0,7 26 128 104 2,4

714 Filosofia 14 122 102 2,0 20 100 103 -0,3

715 Física e Química A 168 102 81 2,1 149 109 92 1,7

719 Geografia A 94 107 98 0,9 72 119 109 1

723 História B 10 137 119 1,8

724 Hist. Cultura Artes 18 133 104 2,9 18 98 97 0,1

734 Literatura Portuguesa 13 123 112 1,1 18 108 93 1,5

735 Matemática B 16 115 102 1,3 18 108 93 1,5

835 Mat. Aplic. Ciênc. Soc. 16 127 99 2,8 21 118 100 1,8

91 Português (9.º Ano) 28 68 48 20 26 68 56 12

92 Matemática (9.º Ano) 28 70 44 26 26 71 53 18

Internos Internos

2013 2014

ESEQ ESEQ
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Figura 6.2.1 – Acesso ao ensino superior – 2013/14 
 

 

 

Pela análise do gráfico da Figura 6.2.1, verifica-se que 92% dos alunos candidatos acederam ao ensino 

superior na primeira fase de candidatura, mais 2% do que em 2012/123. 

 
 

Tabela 6.2.5-Evolução do Quadro de Excelência – 2013/14 

 
 
 

O número de alunos que integraram o Quadro de Excelência (QE), verifica-se que 12% dos alunos 

matriculados na ESEQ integraram o Quadro de Excelência em 2013/2014, percentagem superior à verificada em 

2012/2013. (Tabela 6.2.5) 

 

  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

7.º 2 2 4 2

8.º - 3 2 6

9.º - - 2 1

10.º 37 33 25 28

11.º 25 36 38 31

12.º 66 44 58 77

Total 130 118 129 145

Total Alunos 1119 1156 1191 1204

Taxa de Integração no QE 12% 10% 11% 12%

Total alunos = número de alunos matriculados - número de alunos transferidos
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Tabela 6.2.6 - Dados relativos ao abandono escolar – 2013/2014 

 
 
 

A Tabela 6.2.6 permite enunciar algumas conclusões relativas à situação do abandono escolar na ESEQ 

em 2013-2014: 

1. Não se verificou qualquer desistência no Ensino Básico.  

2. Quanto ao Ensino Secundário, verificaram-se vinte e dois casos de abandono (anulação de 

matrícula/exclusão por faltas), correspondentes a uma taxa de abandono/desistência de 1,82% dos 

alunos matriculados reduzindo-se em 4 décimas percentuais o valor registado no ano anterior, este já 

de si, baixo; 

3. Dos vinte e dois casos registados, dois foram devidos a exclusão por excesso de faltas, seis para 

integrarem o mercado de trabalho, dois por emigração, sete por optarem por concluir o curso na 

qualidade de alunos externos, e os restantes por outros motivos.  

  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/14

Modalidade AM + EF AM + EF AM + EF AM + EF

7.º Ano Básico Regular

8.º Ano Básico Regular

9.º Ano Básico Regular

Total Ensino Básico 0 0

1.º Ano Profissional de Multimédia 6 2 1

2.º Ano Profissional de Multimédia 4 1 1

3.º Ano Profissional de Multimédia

10.º Ano Sec. Científico-Humanísticos 9 8 3 3

11.º Ano Sec. Científico-Humanísticos 7 10 9 8

12.º Ano Sec. Científico-Humanísticos 7 13 13 10

Ensino Secundário 33 34 26 22

ABANDONO TOTAL (EF+AM) 33 34 26 22

Total de Alunos Matriculados (excluídas as transferências) 1119 1156 1191 1204

Taxa de Desistência 2,9% 2,9% 2,2% 1,8%

AM - Anulação de matrícula
EF - Exclusão por excesso de faltas
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6.3. NOTAS FINAIS RELATIVAS AOS RESULTADOS E ABANDONO ESCOLARES 

Ao longo de 2013/2014 são de salientar as seguintes evidências: 

A taxa de transição/aprovação melhorou 2,2% relativamente a 2012/2013, situando-se nos 85,3%.  

Em todos os anos de escolaridade, as taxas de “sucesso escolar” da ESEQ foram superiores às 

homólogas nacionais. Nota-se que as mesmas a nível interno, por ano de escolaridade, superaram as do ano 

transato exceto no 12.º Ano em que se registou uma diminuição de 2% (aprox.).Uma nota para o facto de as 

taxas do 7.º e 8.º Anos serem de 100% e para a subida significativa do 3.º ano do Curso Profissional com 

aumentou 10 pontos percentuais (cifrou-se em 85% aprox.) 

A percentagem de alunos que ascenderam ao Quadro de Excelência em consequência de resultados 

escolares excecionais aumentou 1% relativamente a 2012/2013.   

O abandono escolar diminuiu 0,4% relativamente a 2012/2013, situando-se em 1,8%. 

Nas dezanove disciplinas sujeitas a exame nacional, as classificações médias alunos da ESEQ foram 

superiores às homólogas nacionais em quinze e inferiores em três. 

Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais melhoraram relativamente ao ano transato 

mais ainda não atingiram o objetivo ínsito no Contrato de Autonomia e definido no início o ano letivo. 

A taxa de colocação dos alunos no ensino superior – 1.ª fase – foi de 92%, superior à verificada no ano 

transato (+2%), superando o objetivo fixado no Contrato de Autonomia. 

Os resultados obtidos ao nível das taxas de sucesso escolar e das taxas de abandono/desistência estão 

perfeitamente alinhados com os objetivos previstos no Projeto Educativo e no Contrato de Autonomia da ESEQ 

destacando-se a tendência para se ultrapassar o objetivo proposto. 
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7. AVALIAÇÃO GLOBAL 

No ano letivo 2013/2014, a execução do Plano de Atividades decorreu normalmente, dentro dos prazos 

previstos e, genericamente, no respeito pela planificação efetuada. As atividades realizadas confirmam, 

conforme vem sendo hábito, que no quadro das orientações definidas para o ano letivo, a ESEQ procurou 

reforçar a sua ação numa gestão eficiente dos recursos e meios disponíveis, sem descurar os padrões de 

qualidade na prestação de serviços que tem procurado alcançar. 

O Plano Anual de Atividades apresentou-se como um instrumento de trabalho, regulador quanto baste, 

para a execução ordenada e criteriosa de iniciativas que demonstraram o dinamismo da comunidade escolar e 

contribuíram para a prossecução dos objetivos vertidos no Projeto Educativo e no Contrato de Autonomia da 

ESEQ e que sempre definem e balizam a ação desta. Será de destacar para o período em apreço: 

1. A consolidação da melhoria de serviços prestados tendo em vista a manutenção de padrões de qualidade e 

exigência que garantam a certificação de qualidade segundo normas europeias. 

2. O lançamento de vários concursos de admissão de pessoal docente e concursos de admissão de um 

Assistente Social, este último no âmbito do desenvolvimento do Contrato de Autonomia.  

3. A aposta nas medidas de apoio pedagógico aos alunos, nas suas diversas formas, que vão desde a 

garantia de apoios educativos na vertente do acompanhamento pedagógico aos alunos a 100% daqueles 

que o pretendam, ao esforço no apoio socioeconómico a alunos e famílias em casos referenciados.    

4. O empenhamento das estruturas tendo em vista a constante a melhoria da eficácia do uso de ferramentas 

de trabalho usadas pelas diferentes estruturas existentes na ESEQ. 

5. O sentido da responsabilidade e da participação cívica de alunos, pais e encarregados de educação, bem 

como o dinamismo emprestado por estes membros da comunidade educativa na realização e colaboração 

de diversos eventos levados a cabo. 

6. .A quantidade, variedade e riqueza educativa das atividades levadas a cabo pelos docentes com os 

respetivos alunos, nomeadamente visitas de estudo, conferências, palestras, exposições, projetos e 

variadas atividades desportivas, num total de total de 121 propostas das quais, apenas, 4 não se realizaram. 

7. O caráter aberto e dinâmico do PAA da ESEQ que acolheu, após aprovação do documento original, 64 

novas propostas apresentadas ao longo do ano letivo. 

8. A participação no Projeto Escola da Minha Vida, o qual recolheu a participação de muitos alunos da ESEQ, 

muito deles premiados em vários concursos. 

9. A continuidade da edição do Anuário Escolar da ESEQ 2012/2013; 
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10. A continuidade da publicação do Jornal ECOS, na sua 5.ª edição. 

11. O desenvolvimento das atividades ligadas ao clube de Cinema 8 e Meio, nomeadamente a 7.ª edição do 

Concurso Nacional de Vídeo Escolar. 

12. As obras de manutenção e beneficiação efetuadas nas instalações escolares – especialmente as obras de 

remodelação dos espaços dos Serviços Administrativos, de forma a dotá-las das melhores condições de 

comodidade e eficiência no âmbito da ação da ESEQ. 

13. As atividades e ação dos SPO e do NAE no apoio aos alunos, quer ao nível da orientação vocacional e do 

apoio psicológico, quer na resolução de situações sociais problemáticas, quer ao nível da formação, quer ao 

nível do apoio pedagógico, procurando sempre corresponder às cada vez maiores solicitações e à melhoria 

dos serviços prestados. 

14. A progressiva melhoria dos procedimentos de avaliação interna, os desenvolvidos pela SADRA, no âmbito 

dos resultados escolares, os desenvolvidos pelo Serviço de Direção de Turma, no âmbito da avaliação da 

papel do Diretor de Turma e a relação Escola/Família bem como os levados a cabo pelas demais estruturas 

tendo em vista a recolha de dados que sustentem as tomadas de decisão tidas por mais adequadas 

relativamente ao funcionamento da ESEQ. 

15. O empenho dos departamentos curriculares, coordenadores de núcleos e serviços, lideranças intermédias, 

bem como da comunidade escolar em geral, na resposta às solicitações cada vez mais exigentes colocadas 

à instituição ESEQ. 

16. O desenvolvimento de iniciativas de confraternização e de homenagem a membros da comunidade escolar 

como forma de reconhecimento pelos méritos obtidos e serviços prestados na ESEQ. 

17. A constante prestação pública de contas à comunidade materializada na divulgação de todos os indicadores 

e relatórios de avaliação produzidos na ESEQ e apresentados aos órgãos de administração e gestão. 

18. A postura colaborativa do Conselho Geral da ESEQ bem como de entidades externas – CMPV, MAPADI; 

Clubes e Associações, etc.,  no sentido de facilitarem o desempenho da escola em diversas valências que a 

todos aproveitam. 

19. A forma articulada como os órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica se 

relacionam tendo em vista a realização de ações tendentes à melhoria de resultados escolares e de luta 

contra o abandono.  

O agradecimento a todos quantos contribuíram para o sucesso de mais um ano letivo. 

Póvoa de Varzim, 26 de novembro de 2014 
O Diretor 

 José Eduardo Lemos 
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8. APROVAÇÃO 

O Conselho Geral da ESEQ, reunido em 17/12/2014, nos termos da alínea f)  do art.º 13.º do decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, apreciou e 

aprovou, por unanimidade, o Relatório Final de execução do Plano Anual de Atividades referente ao ano letivo 

de 2013/2014 e congratula-se com a elevada percentagem de projetos que foram realizados por todas as 

estruturas da ESEQ. 

Apesar da contenção financeira existente, foram realizadas inúmeras atividades, que certamente não 

deixaram de contribuir para o enriquecimento humano de todos os que nelas participaram.  

O Conselho Geral agradece essa participação e também a colaboração de todas as entidades, 

nomeadamente públicas, que as tornaram possíveis. 

 
 

O Presidente do Conselho Geral 
 

 
José Carlos Henriques Silva 

 
 
 

 


