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ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

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 Escola Secundária de Eça de
Queirós, (doravante, ESEQ) no ano letivo de 2014/2015, desde o dia 1 de setembro de 2014 a 31 de agosto de
2015.

1.2.

ÓRGÃOS E ESTRUTURAS DA ESEQ
O Plano Anual de Atividades (PAA) 2014/2015 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.
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Plano Anual de
Atividades da ESEQ

PAA 14-15

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 letivo de 2014-2015, no dia dezassete de
Setembro de dois mil e catorze, para aprovar a criação da nova disciplina de “Oficina de Tecnologia e
Multimédia”, para o 3.º Ciclo do Ensino Básico. Na mesma reunião, o Diretor informou os presentes acerca de
uma próxima visita à ESEQ de um grupo de 27 professores e alunos de vários países europeus no âmbito do
Projeto Comenius a decorrer. Informou, também, os presentes sobre o ponto de situação relativamente à
contratação de docentes para suprimento de vários horários em falta.
A dezassete de Dezembro do mesmo ano, voltou a reunir-se o Conselho, tendo tomado posse os
representantes dos alunos, entretanto eleitos, para suprimento das vacaturas originadas pela perda da qualidade
de aluno da ESEQ. O Diretor deu conta de duas ações de avaliação a que a ESEQ foi submetida: uma à
organização do ano letivo da responsabilidade da Inspeção Geral da Educação e Ciência e outra relativa à
certificação da gestão de qualidade dos serviços da escola, por parte de empresa da especialidade. Deu-se
conta, ainda, dos resultados escolares alcançados no anterior ano letivo (2013-14), tendo em conta os rankings
das escolas publicados pela comunicação social. Nesta reunião, o Relatório Final do Plano Anual de Atividades
referente ao ano letivo anterior foi aprovado por unanimidade e, do mesmo modo, foi aprovado o Plano Anual de
Atividades para o ano letivo 2014-15. Aprovadas, também, algumas alterações ao Regulamento Interno da
Escola tal como as linhas orientadoras para o Orçamento da ESEQ de 2015, nos termos da lei.
Na reunião efetuada a 29 de Abril de 2015, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade
algumas retificações ao Relatório de Contas de Gerência da ESEQ, referente ao ano de 2013, e também, o
Relatório de Contas da ESEQ, relativo ao ano de 2014. Nesta reunião tomou posse o novo membro que substitui
um dos alunos recentemente eleitos, dada a impossibilidade do mesmo continuar a integrar o Conselho Geral. O
Conselho analisou, ainda, o recente instituto das provas comuns de avaliação, nomeadamente quanto à
pertinência da prova de Filosofia do 11.º ano, dado o número escasso de alunos que se candidatam ao exame
nacional – opcional- da disciplina.
As atividades do Conselho Geral no ano letivo terminaram com uma reunião realizada no dia vinte e oito
de Julho de dois mil e quinze, nela tendo sido aprovadas novas alterações ao Regulamento Interno da ESEQ, tal
como aprovados os novos Planos Curriculares do Ensino Básico e do Ensino Secundário e ratificados os
critérios para a constituição de turmas e elaboração de horários para o ano letivo de 2015-2016. O Conselho
aprovou um pedido de autorização para constituição de uma assessoria e apreciou o calendário escolar para o
ano letivo seguinte, assim como os critérios de contratação do pessoal docente. O Relatório SADRA referente ao
3.º período, os resultados da 1.ª fase dos Exames Nacionais de 2015 e os relatórios de avaliação do grau de
satisfação dos professores e dos alunos, referentes ao ano letivo 2013-14 foram, também, apreciados.
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Estes os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo pelo Conselho Geral, enquanto órgão colegial. O
Presidente do Conselho participou em várias reuniões de trabalho, no âmbito da função, e participou, ainda, em
vários eventos realizados ao longo do ano letivo em representação do órgão, nomeadamente, a entrega de
Diplomas do Quadro de Valor e Excelência, Dia do Diploma e Jantar de Natal.

3. ATIVIDADES DA DIREÇÃO

3.1.

ATIVIDADES ESCOLARES
O ano letivo 2014/2015 teve início com a execução de diversas atividades, imprescindíveis para a sua

preparação, as quais se desenrolaram antes do dia 1 de setembro. 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 Funcionários;

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 responsabilidade da Direção

MÊS

DIA

ATIVIDADE

8

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

Setembro

10

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

Setembro

11

– Reuniões de Conselho de Turma
– Reuniões de Departamentos Curriculares

Setembro

12

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

Setembro

15

– Início das aulas

Setembro
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- Receção aos parceiros europeus no âmbito do Projeto “The world we waste” Programa Comenius

Setembro

22 a 26

Setembro

26

- Entrega dos Diplomas aos alunos que concluíram o 12.º Ano em 2011/12

Outubro

20

- Auditoria à Organização do Ano Letivo (OAL)

Outubro

28

– Reunião com a Associação de Pais e EE da ESEQ

Novembro

7

- Reunião com Conselho de Delegados de Turma

Novembro

10 e 11

Novembro

13

- Participação em workshop sobre Liderança/Autonomia

Novembro

20

- Auditoria interna no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ)

Novembro

– Reuniões com Departamentos Curriculares

- Início dos procedimentos de avaliação de pessoal (SIADAP)

Dezembro

1

- Formação de Assistentes Operacionais na área de “Primeiros Socorros”

Dezembro

18

- Jantar de Natal – Homenagem a pessoal aposentado durante o ano

Janeiro

14

- Tomada de posse dos Corpos Sociais da Associação de Estudantes da ESEQ

Março

20

- Apoio às atividades do Dia do Aluno

Março

23 a 27

Março

28

- Preparação da participação da ESEQ na Mostra das Saídas Profissionais

Março

30 e 31

- Formação de Pessoal Não Docente na área da manipulação de géneros

Abril

16

Maio/Junho

29 a 3

- Participação em mobilidade no Projeto “The world we waste” – Programa Comenius:
Hamburgo

- Sessão de encerramento do projeto “Escola da Minha Vida”
- Participação em mobilidade no Projeto “The world we waste” – Programa Comenius:
Nidzica

Junho

4

- Lançamento do jornal “Ecos”

Junho

5

- Apoio às atividades de final de ano da Associação de Pais e Enc. Educação

Junho

5

- Termo das aulas para o 9.º, 11.º e 12.º Anos

Junho

12

- Termo das aulas para o 7.º, 8.º e 10.º Anos

Junho

19

- Início da 1.ª fase dos exames nacionais

Julho

17

- Cerimónia do Quadro de Valor e Excelência

Julho

17

- Lançamento do Anuário 2013-14

As atividades letivas tiveram início no dia 15 de setembro para as 46 turmas (menos uma do que que em
2013/14), 1.240 alunos e 93 professores (mais vinte e oito e menos um, respetivamente, do que em 2013/14).
No arranque do ano letivo estavam, ainda, por preencher dez horários docentes: um de Educação Moral e
Religiosa Católica, dois de Espanhol, um de Filosofia, dois de Geografia, um de Economia, um de Informática,
um de Artes Visuais e um de Educação Especial.
À data faltava colocar um Técnico Especial de Serviço Social.
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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 intercalares
realizaram-se em período pós-letivo (final do período da tarde) 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. Realizaram-se reuniões do Conselho de Diretores de Turma para preparação dos Conselhos de Turma
intercalares e de avaliação de final de período.
Em 31 de outubro de 2014 ocorreu uma greve da Função Pública tendo sido suspensas as atividades
letivas, exceto as de avaliação dos alunos previamente agendadas.
Em 30/01/2015 ocorreu uma Manifestação Nacional da Função Pública tendo sido suspensas as
atividades letivas, exceto as de avaliação dos alunos previamente agendadas.
Em 20/02/2015 ocorreu uma Greve Nacional dos Trabalhadores Não Docentes tendo sido suspensas
todas as atividades letivas.
Em 13/03/2015 ocorreu uma Greve Nacional da Administração Pública tendo sido suspensas as
atividades letivas, exceto as de avaliação dos alunos previamente agendadas.
Nos dias 24 e 31/12/2014, o Governo concedeu tolerância de ponto aos funcionários públicos.
Os diversos serviços, exames, matrículas, etc., decorreram com normalidade e dentro dos prazos
previstos.
Deu-se continuidade ao processo de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade,
monitorizando-se os procedimentos inerentes de modo a cumprir com os padrões exigidos no âmbito da
certificação do sistema de gestão da qualidade aplicado aso serviços de administração escolar e de apoio à
atividade letiva.
Ao longo do ano deu-se continuidade ao cumprimento do Contrato de Autonomia, assinado em
15/02/2013, e avaliado em finais de 2015.
Nos dias 10 e 11 de novembro de 2015, o diretor, conjuntamente com a sua equipa, reuniu com os
diversos departamentos curriculares a fim de se analisar os resultados obtidos pelos alunos nos exames
nacionais, de se estabelecer metas e objetivos a alcançar pela ESEQ no que tange aos resultados dos alunos e
aquilatar de outras situações que merecessem intervenção a fim de se melhorar o funcionamento da
organização.
No dia 20 de outubro de 2014, a ESEQ foi intervencionada pela IGEC no âmbito da auditoria à
organização do ano escolar – matrículas, distribuição de serviço e horários, tendo sido exarada pela equipa
inspetiva, apenas uma única recomendação: fazer constar os citérios de constituição de turmas no Regulamento
Interno nos termos do ponto 1, do artigo 17.º do Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 525/2013, de 29 de abril.
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A 9 de janeiro, realizou-se a eleição para os órgãos dirigentes da Associação de Estudantes da ESEQ os
quais tomaram posse a 14 de mesmo mês.
No decurso do ano letivo de 2014/15 o Diretor e/ou os vários membros do seu gabinete participaram em
reuniões com a autarquia Municipal, com a DGesTE, com outras escolas e agrupamentos de escolas do
concelho, com outras instituições, etc.; participaram em atividades de formação e representação inerentes ao
exercício das suas funções.
Os serviços de refeitório escolar no presente ano letivo passaram a ser prestados per empresas do setor
privado, no âmbito de concurso promovido pela DGEstE, correspondendo a uma necessidade que se vinha
fazendo sentir na ESEQ, dada a inexistência de recursos humanos no seu quadro habilitados para o efeito.
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)

Cooperação com a P.S.P. no âmbito do programa “Escola Segura”
Revisão do sistema de combate a incêndio da ESEQ
Revisão da rede elétrica (emergência) e segurança das instalações (Alarme)
Revisão periódica da rede de gás
Atualização e Execução do Plano de Emergência da ESEQ
Renovação parcial dos fardamentos dos Assistentes Operacionais
Manutenção de Sistema de segurança - câmaras de videovigilância, alarmes e
estações

TOTAL

EXECUÇÃO
FINAL

1,00

0,00

200,00

218,63

1.000,00

960,00

300,00

338,00

1,00

0,00

500,00

0,00

PTE *

0,00
2.002,00

1.516,63

Tabela 3.2.2-Atividades do âmbito das Instalações

ATIVIDADE
Manutenção de telhados
Criação de novo espaço para oficina de reparações e manutenção
Pintura de várias instalações
Reposição das espécies em falta e tratamento do jardim da ESEQ
Substituição de soalho em várias salas
Manutenção Geral

TOTAL

Previsão
Orçamental
(euros)
2.500,00
7.500,00
2.000.00
1.000,00
4.500,00
8.500,00
26.000,00
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FINAL
650,00
2.155,34
1.554,00
382,25
2.067,60
11.831,91
18.641,11
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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
Aquisição de vários equipamentos desportivos / desporto escolar
Aquisição de LED – TV / reparações
Upgrade de memórias para os PC
Material de captação e tratamento de imagem e outros materiais - Multimédia
Impressoras

5.000,00

6.353,42

1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00

2.813,54
849,11
2366,72
2.549,48
1.593,42

TOTAL

14.000,0

16.525,69

Tabela 3.2.4-Outros Projetos e Atividades Relevantes

ATIVIDADE
Formação de pessoal Docente e Não Docente
Auditoria Sistema de gestão da Qualidade
Suprimento das carências de pessoal auxiliar (cooperação com IEFP)
Comemoração de efemérides
Publicação do “Anuário da ESEQ”
Publicação da 6.ª edição dos Jornal “Ecos”
Promoção / Divulgação da ESEQ
Desporto Escolar
Clube Europeu / Atividades de intercâmbio / PROAVL (programa
aprendizagem ao longo da vida)
Biblioteca Escolar / Centro de Recursos – Acervo documental
TOTAL

Previsão
EXECUÇÃO
Orçamental
FINAL
(euros)
1.000,00
897,80
1.000,00
1.094,00
500,00
105,69
2.500,00
2.625,67
3.500,00
2.040,50
1.500,00
1.208,40
1.000,00
1.807,15
1.000,00
1.529,95
5.000,00

3.366,00

1.500,00

133,00

18.500,0

14.808,16
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4. ATIVIDADES DO CONSELHO PEDAGÓGICO

4.1.
4.1.1.

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

O Departamento de Matemática é constituído pelos docentes do grupo 500.
Os valores apresentados nos próximos dois quadros demonstram o aproveitamento dos alunos da ESEQ,
nas disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento. De salientar a elevada percentagem de
positivas, a nível interno, bem como os resultados externos – todos superiores à média nacional. Neste
particular, será de destacar os 27 pontos percentuais acima da média nacional obtida pelos alunos do 9.º ano.
a) RESULTADOS INTERNOS

Nível de
ensino
Mat
Mat
Mat
Mat A
Mat A
Mat A
SECUNDÁRIO Mat B
Mat B
MACS
MACS
MATtm
PROFISSIONAL MATtm
MATtm
BÁSICO

GRUPO
500

Disciplina
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática A
Matemática A
Matemática A
Matemática B
Matemática B
Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Matemática Tec.Multim.
Matemática Tec.Multim.
Matemática Tec.Multim.

2014 / 2015
Nível % média
An
Nº
Class.
de
o alunos
média positivas
7º
53
3,6
90,6
8º
27
3,5
96,3
9º
28
3,9
100,0
10º
215
14,0
90,3
11º
220
13,3
83,6
12º
184
13,4
87,5
10º
17
13,2
82,3
11º
13
13,1
84,6
10º
22
15,6
100,0
11º
33
11,8
78,8
10º
24
14,5
100,0
11º
4
11,8
100,0
12º
25
10,8
100,0
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b) RESULTADOS EXTERNOS
2014 / 2015
CÓDIGO

GRUPO
500

92
835
735
635

Disciplina
Mat
MACS
MatB
MatA

Matemática
Matemática Aplic. às Ciências Soc.
Matemática B
Matemática A

Class. Class.
Nº de
Ano
Média Média ESEQ-NAC
provas
ESEQ NAC
9º
11º
11º
12º

28
30
12
173

75,0
12,7
13,6
13,0

48,0
12,3
11,2
12,0

27,0
0,4
2,4
1,0

c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES
Nível de
ensino
Mat
Mat
Mat
Mat A
SECUNDÁRIO Mat A
Mat A
Mat B
Mat B
SECUNDÁRIO
MACS
MACS
MATtm
PROFISSIONAL MATtm
MATtm
BÁSICO

GRUPO
500

Disciplina
Matemática
Matemática
Matemática
Matemática A
Matemática
Matemática
Matemática B
Matemática
Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Matemática Tec.Multim.
Matemática Tec.Multim.
Matemática Tec.Multim.

Ano
7º
8º
9º
10º
11º
12º
10º
11º
10º
11º
10º
11º
12º
GRUPO 500

Nº de
turmas
T

Nº turmas.
cumpr. planif.
Tc

2
1
1
8
9
7
2
2
2
3
1
1
1
40

2
1
1
8
9
7
2
2
2
3
1
1
1
40
DCM - ENSINO BÁSICO
DCM - ENSINO SECUNDÁRIO
DCM - ENSINO PROFISSIONAL
DCM

As planificações das diversas disciplinas foram cumpridas na íntegra.

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2014/2015
12/94

% planos
cumpridos
Tc / T %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

d) COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERPARES
Na tabela seguinte é possível verificar a assiduidade dos docentes às reuniões de departamento
curricular/grupo de recrutamento bem como às aulas de coadjuvação.
Evento /
Atividade /
Reunião

Reunião de
Departamento
Curricular

Data(s)
ou
período de tempo

8/9/2014 a
8/7/2015

GRUPO 500

Reunião de Grupo 24/9/2014 a
de Recrutamento 3/6/2015

Aulas Coadjuvadas Ano letivo

Principais assuntos tratados /
Nº de
Nº de
Paritcipação
atividades realizadas
docentes docentes
%
(tópicos)
previsto presente
Distribuição de serviço; Planificação de atividades;
Planificações; Regimento do Departamento Curricular de
Matemática; Análise dos resultados da avaliação externa da
disciplina do Departamento; Ponto da situação face à
107
100
93,5
planificação; Informações do Concelho Pedagógico; Olimpíadas
da Matemática; Resultados escolares (primeiro e segundo
períodos); Exames Nacionais e Provas Nacionais; Resultados
das Provas Comuns; Eleição do Coordenador do Departamento.
Formação "Metas Curriculares de Matemática A do Ensino
Secundário; Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido; "Um conto
que contas" 201472015; Prova Comum de Matemática (9º ano);
Prova Comum de Matemática A (12º ano); Situação face à
planificação; Olimpíadas da Matemática; Tardes da
Matemática; Atividades letivas; Calculadoras gráficas;
Planeamento de atividades letivas (segundo e terceiro
322
305
94,7
períodos); Planeamento e preparação de atividades letivas de
Matemática A do 11º ano (segundo período); Provas Comuns
(Objeto de avaliação, Caracterização da prova, Critérios Gerais
de Classificação; Itens de seleção, Itens de Construção,
Material, Duração), Planos Curriculares, Manuais escolares,
Ação de formação (Matemática A e MACS: A estatística e o
novo programa de matemática para o Ensino Secundário),
Informações gerais.
Participação em aulas
7
7
100,0

e) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ
A tabela seguinte resume a participação dos docentes deste departamento em órgãos de gestão da
ESEQ.

Designação do Cargo

GRUPO 500

Coordenação de Departamento Curricular
Direção de Turma
TOTAL GRUPO 500 DCM

Nº de total de
docentes
envolvidos

Nº total de
horas
atribuídas

1
4
5

3
8
11
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4.1.2.

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

O Departamento de Ciências Físicas e Naturais é constituído pelos docentes dos grupos 510 e 520.
Os valores apresentados nos próximos dois quadros demonstram o aproveitamento dos alunos da ESEQ,
nas disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento. De salientar a elevada percentagem de
positivas, a nível interno, bem como os resultados externos – todos superiores à média nacional.
a) RESULTADOS INTERNOS

2014 / 2015
Nível de
ensino
FQ
BÁSICO
FQ
FQ
FQa
GRUPO
FQa
510 SECUNDÁRIO
Fis
Qui
Fistm
PROFISSIONAL
Fistm
CN
BÁSICO
CN
GRUPO
CN
520
BG
SECUNDÁRIO BG
Bio

Disciplina

Ano

Físico-Química
Físico-Química
Físico-Química
Física e Química A
Física e Química A
Física
Química
Física Tec.Multim.
Física Tec.Multim.
Ciências Naturais
Ciências Naturais
Ciências Naturais
Biologia e Geologia
Biologia e Geologia
Biologia

7º
8º
9º
10º
11º
12º
12º
11º
12º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Nº
alunos
/Nº
class.
53
27
28
189
195
23
26
22
25
53
27
28
175
174
125

Nível % média
Class.
de
média positivas
4,3
100,0
3,7
100,0
3,6
92,9
13,5
89,3
13,5
86,0
18,3
100,0
19,0
100,0

4,3
4,2
4,2
14,2
13,6
17,3

100,0
100,0
100,0
96,6
93,1
100,0

b) RESULTADOS EXTERNOS

CÓDIGO
GRUPO
510
GRUPO
520

Disciplina

Ano

Nº de
provas

2014 / 2015
Class.
Class.
Média
Média
ESEQ
NAC

ESEQNAC

715

FQa Física e Química A

11º

181

10,5

9,9

0,6

702

BG Biologia e Geologia

11º

168

10,4

8,9

1,5
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES

FQ
FQ
FQ
FQa
FQa
SECUNDÁRIO
Fis
Qui
Fistm
PROFISSIONAL
Fistm
BÁSICO

GRUPO
510

BÁSICO
GRUPO
520

SECUNDÁRIO

Nº turmas.
% planos
cumpr.
Disciplina
Ano
cumpridos
planif.
Tc / T %
Tc
Físico-Química
7º
2
2
100
Físico-Química
8º
1
1
100
Físico-Química
9º
1
1
100
Física e Química A
10º
7
7
100
Física e Química A
11º
8
8
100
Física
12º
1
1
100
Química
12º
1
1
100
Física Tec.Multim.
11º
1
1
100
Física Tec.Multim.
12º
1
1
100
GRUPO 510
23
23
100
Ciências Naturais
7º
2
2
100
Ciências Naturais
8º
1
1
100
Ciências Naturais
9º
1
1
100
Biologia e Geologia
10º
7
7
100
Biologia e Geologia
11º
8
8
100
Biologia
12º
6
6
100
GRUPO 520
25
25
100
DCCFN - ENSINO BÁSICO
100
DCCFN - ENSINO SECUNDÁRIO
100
DCCFN - ENSINO PROFISSIONAL
100
DCCFN
100
Nº de
turmas
T

Nível de
ensino

CN
CN
CN
BG
BG
Bio

As planificações das diversas disciplinas foram cumpridas na íntegra.
d) COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERPARES
Na tabela seguinte é possível verificar a assiduidade dos docentes às reuniões de departamento
curricular/grupo de recrutamento bem como às aulas que coadjuvaram.

Evento / Atividade / Reunião

GRUPO 510
GRUPO 520

DCCFN

Data(s)
ou
período de tempo

Aulas Coadjuvadas

Ano letivo

Reunião de Grupo de Recrutamento

Ano letivo

Aulas Coadjuvadas

Ano letivo

Reunião de Grupo de Recrutamento

Ano letivo

Reunião de Departamento Curricular

08-09-2014

Reunião de Departamento Curricular

11-09-2014

Reunião de Departamento Curricular

28-11-2014

Reunião de Departamento Curricular

30-01-2015

Reunião de Departamento Curricular

18-03-2015

Reunião de Departamento Curricular

04-05-2015

Reunião de Departamento Curricular

16-01-2015

Nº de
docentes
previsto

Nº de
docentes
presente

Participação
%

2
279
8
310
19
19
19
19
19
19
19

2
241
8
283
17
18
17
19
17
17
19

100,0
86,4
100,0
91,3
89,5
94,7
89,5
100,0
89,5
89,5
100,0
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e) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ
A tabela seguinte resume a participação dos docentes deste departamento em órgãos de gestão da
ESEQ.
Nº de total Nº total de
de
horas
docentes atribuídas
Coordenação de Departamento Curricular
1
4
Coordenação do Núcleo de Projetos e Atividades
1
3
Direção de Turma
1
2
GRUPO 510 Coordenação da Equipa de Avaliação Interna
1
4
Direção de Instalações
2
2
Ocupação Plena dos Tempos Escolares - Substituições
1
2
TOTAL GRUPO 510
7
17
Responsável por Grupo de Recrutamento
1
1
Coordenação dos Diretores de Turma
2
6
Direção de Turma
9
2
GRUPO 520 Coordenação da Educação para a Saúde
1
4
Equipa da Educação para a Saúde
5
12
Direção de Instalações
1
2
TOTAL GRUPO 520
19
27
TOTAL DCCFN
26
44
Designação do Cargo
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4.1.3.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS (DCL)

Profª Albertina Anjo (coordenadora)

O Departamento de Curricular de Línguas é constituído pelos docentes dos grupos 100, 300, 330 e 350.
a) RESULTADOS INTERNOS
Os valores apresentados nos quadros seguintes demonstram o aproveitamento dos alunos da ESEQ, nas
disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento. De salientar a elevada percentagem de positivas,
a nível interno (89%).

Nível de ensino

BÁSICO

GRUPO 300
SECUNDÁRIO

Disciplina
Port

Português

7º

53

3,6

100

Port

Português

8º

27

3,8

100

Port

Português

9º

28

3,5

89

Fra

Francês

7º

53

4,0

100

Fra

Francês

8º

27

3,6

100

Fra

Francês

9º

28

4,0

100

Port

Português

10º

335

12,7

89

Port

Português

11º

349

12,9

94

Port

Português

12º

265

14,3

97

LitP

Literatura Portuguesa

10º

26

11,8

69

LitP

Literatura Portuguesa

11º

14

14,6

100

PLNM Português LNM
PROFISSIONAL

BÁSICO

GRUPO 330

SECUNDÁRIO

PROFISSIONAL

GRUPO 350

SECUNDÁRIO

2014 / 2015
Nível
% média
Nº alunos
Class.
de
Ano
/Nº class.
média
positivas

B2

3

Ptm

Português Tec.Multimédia

10º

28

Ptm

Português Tec.Multimédia

11º

24

Ptm

Português Tec.Multimédia

12º

25

Ing

Inglês

7º

53

4,1

100

Ing

Inglês

8º

27

4,0

100

Ing

Inglês

9º

28

4,1

100

Ing

Inglês Gc

10º

275

15,2

95

Ing

Inglês Gc

11º

289

15,4

98

Ing

Inglês E8

12º

22

19,5

100

Itm

Português Tec.Multimédia

10º

28

Itm

Português Tec.Multimédia

11º

24

Itm

Português Tec.Multimédia

12º

25

Esp

Espanhol Gi

10º

37

16,9

100

Esp

Espanhol Gi

11º

32

16,5

100

Esp

Espanhol Gc

10º

22

15,6

100

Esp

Espanhol Gc

11º

25

15,7

100

Esp

Espanhol Ei

10º

38

15,8

97

Esp

Espanhol Ei

11º

40

15,1

100

Esp

Espanhol Ec

10º

22

16,1

100

Esp

Espanhol Ec

11º

21

16,4

100
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b) RESULTADOS EXTERNOS
Os resultados externos foram superiores aos homólogos nacionais em todas as disciplinas à exceção da
disciplina de Literatura Portuguesa, onde os resultados obtidos apresentaram o valor de 1,6 pontos abaixo da
média nacional
2014 / 2015
CÓDIGO

Disciplina

Ano

Nº de
provas

Class.
Média
ESEQ

Class.
Média
NAC

ESEQ-NAC

91

Port Português

9º

28

70,0

58,0

12,0

639

Port Português

12º

258

11,5

11,0

0,5

734

LitP Literatura Portuguesa

11º

14

8,9

10,5

-1,6

GRUPO 330

550

Ing Inglês

11º

18

15,4

11,8

3,6

GRUPO 350

547

Esp Espanhol

11º

39

12,8

12,6

0,2

GRUPO 300
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES
O próximo quadro mostra a taxa de cumprimento das planificações para cada disciplina. Estas só não
foram cumpridas na disciplina de Português do 11.º ano, cuja percentagem de cumprimento foi de 67%.

Port
Port
Port
BÁSICO
Fra
Fra
Fra
Port
GRUPO
Port
300
SECUNDÁRIO Port
LitP
LitP
Ptm
PROFISSIONAL Ptm
Ptm
Ing
Ing
Ing
Ing
GRUPO SECUNDÁRIO Ing
330
Ing
Itm
PROFISSIONAL Itm
Itm
BÁSICO

GRUPO
350

SECUNDÁRIO

Nº turmas.
% planos
cumpr.
Disciplina
Ano
cumpridos
planif.
Tc / T %
Tc
Português
7º
2
2
100
Português
8º
1
1
100
Português
9º
1
1
100
Francês
7º
2
2
100
Francês
8º
1
1
100
Francês
9º
1
1
100
Português
10º
13
13
100
Português
11º
15
10
67
Português
12º
11
11
100
Literatura Portuguesa
10º
1
1
100
Literatura Portuguesa
11º
1
1
100
Português Tec.Multim.
10º
1
1
100
Português Tec.Multim.
11º
1
1
100
Português Tec.Multim.
12º
1
1
100
GRUPO 300
52
47
90
Inglês
7º
2
2
100
Inglês
8º
1
1
100
Inglês
9º
1
1
100
Inglês Gc
10º
11
11
100
Inglês Gc
11º
12
12
100
Inglês E8
12º
1
1
100
Inglês Tec.Multim.
10º
1
1
100
Inglês Tec.Multim.
11º
1
1
100
Inglês Tec.Multim.
12º
1
1
100
GRUPO 330
31
31
100
Espanhol Gi
10º
2
2
100
Espanhol Gi
11º
2
2
100
Espanhol Gc
10º
1
1
100
Espanhol Gc
11º
1
1
100
Espanhol Ei
10º
2
2
100
Espanhol Ei
11º
2
2
100
Espanhol Ec
10º
1
1
100
Espanhol Ec
11º
1
1
100
GRUPO 350
12
12
100
DCL - ENSINO BÁSICO
100
DCL - ENSINO SECUNDÁRIO
98
DCL - ENSINO PROFISSIONAL
100
DCL
97
Nº de
turmas
T

Nível de
ensino

Esp
Esp
Esp
Esp
Esp
Esp
Esp
Esp

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2014/2015
19/94

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

d) COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERPARES
Na tabela seguinte é possível verificar a elevada assiduidade dos docentes nas reuniões de
departamento curricular e de grupo de recrutamento.
Evento / Atividade
/ Reunião

Aulas Coadjuvadas

Data(s)
ou
período de tempo

Principais assuntos tratados /
atividades realizadas
(tópicos)

10ºK contou com 2 prof.
coadjuvantes. 1 prof. Realizou
coadjuvação (1 h semanal todo
o ano letivo; o outro realizou
(1h) letiva de setembro a
janeiro incl..

Correção de atividades de Oficina de
Escrita: aplicação de planos de aula
durante ausência do prof. titular durante as
mobilidades do Projeto Comenius.

Apoio individualizado e personalizado, em
situaçôes pontuais, aos alunos com mais
dificuldades.
Elaboração das planificações e sínteses;
3 reuniões formais no início do elaboração de testes
ano letivo (setembro) e 9
diagnósticos.;definição de estratégias de
Reunião de Grupo
inseridas na hora de reunião remediação/recuperação para as turmas
Planificador
de grupo ao longo do ano
com resultados menos satisfatórios,
letivo.
identificaçãodos pontos fracos dessas
mesmas turmas.
Planificação detalhada de módulos de
aprendizagem; elaboração de fichas de
trabalho; elaboração de provas de
GRUPO 300
avaliação; discussão /reflexão de
Reunião de Grupo de 1h semanal (2ªfeira) ao longo resultados das provas;planificação de
Recrutamento
de todo ano letivo.
atividades; análise e escolha de manuais;
os grupos planificadores aproveitavam esta
hora também para trabalhar as
planificações de forma mais detalhada;
receção dos representantes das editoras.
Informações do Conselho Pedagógico;
distribuição de tarefas; aprovação do
regimento do DCL; balanço do trabalho
realizado em cada período; preparação das
reuniões de avaliação; definição de
Reunião de
atividades a integrar no PAA e ainda
7 reuniões- 8/9; 4/12; 2/2;
Departamento
articulação com o projeto Eca DinÂmica da
12/3; 4/5 , 9/6 e 23/7
Curricular
responsabilidade da CDT; análise dos
resultados SADRA; tratamento de
informação relativa a exames e outra
legislação; adoção de manuais;
necessidades de formação e convívios
natalício e pascal.
Aulas Coadjuvadas

11º D contou com 1 prof.
Coadj. Todo o ano letivo

Nº de
Nº de
Partcipação
docentes docentes
%
previsto presente

48

46

95,8

30

29

96,7

264

260

98,5

416

405

97,4

105

96

91,4
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Evento / Atividade
/ Reunião

Data(s)
ou
período de tempo

Principais assuntos tratados /
atividades realizadas
(tópicos)

Elaboração das planificações e sínteses;
elaboração de testes
diagnósticos.;definição de estratégias de
Reunião de Grupo
3 reuniões formais no início do
remediação/recuperação para as turmas
Planificador
ano letivo (setembro).
com resultados menos satisfatórios,
identificaçãodos pontos fracos dessas
mesmas turmas.
Planificação detalhada de módulos de
aprendizagem; elaboração de fichas de
trabalho; elaboração de provas de
avaliação; discussão /reflexão de
Reunião de Grupo de 1h semanal (5ªfeira) ao longo resultados das provas;planificação de
Recrutamento
de todo ano letivo.
atividades; análise e escolha de manuais;
os grupos planificadores aproveitavam esta
hora também para trabalhar as
GRUPO 330
planificações de forma mais detalhada;
receção dos representantes das editoras.
Informações do Conselho Pedagógico;
distribuição de tarefas; aprovação do
regimento do DCL; balanço do trabalho
realizado em cada período; preparação das
reuniões de avaliação; definição de
Reunião de
atividades a integrar no PAA e ainda
7 reuniões- 8/9; 4/12; 2/2;
Departamento
articulação com o projeto Eca DinÂmica da
12/3; 4/5 , 9/6 e 23/7
Curricular
responsabilidade da CDT; análise dos
resultados SADRA; tratamento de
informação relativa a exames e outra
legislação; adoção de manuais;
necessidades de formação e convívios
natalício e pascal.

Evento / Atividade
/ Reunião

Reunião de Grupo
Planificador

Data(s)
ou
período de tempo

10 reuniões início do ano
letivo

Reunião de Grupo de 1h semanal (3ªfeira) ao longo
Recrutamento
do ano letivo

GRUPO 350

Reunião de
Departamento
Curricular

7 reuniões- 8/9; 4/12; 2/2;
12/3; 4/5 , 9/6 e 23/7

Principais assuntos tratados /
atividades realizadas
(tópicos)
Elaboração das planificações e sínteses;
elaboração de testes
diagnósticos.;definição de estratégias de
remediação/recuperação para as turmas
com resultados menos satisfatórios,
identificaçãodos pontos fracos dessas
mesmas turmas.
Planificação detalhada de módulos de
aprendizagem; elaboração de fichas de
trabalho; elaboração de provas de
avaliação; discussão /reflexão de
resultados das provas;planificação de
atividades; análise e escolha de manuais;
os grupos planificadores aproveitavam esta
hora também para trabalhar as
planificações de forma mais detalhada;
receção dos representantes das editoras.
Informações do Conselho Pedagógico;
distribuição de tarefas; aprovação do
regimento do DCL; balanço do trabalho
realizado em cada período; preparação das
reuniões de avaliação; definição de
atividades a integrar no PAA e ainda
articulação com o projeto Eca DinÂmica da
responsabilidade da CDT; análise dos
resultados SADRA; tratamento de
informação relativa a exames e outra
legislação; adoção de manuais;
necessidades de formação e convívios
natalício e pascal.

Nº de
Nº de
Partcipação
docentes docentes
%
previsto presente

45

45

100,0

198

194

98,0

42

41

97,6

Nº de
Nº de
Partcipação
docentes docentes
%
previsto presente

40

35

87,5

100

95

95,0

28

27

96,4
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e) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ
A tabela seguinte resume a participação dos docentes deste departamento em órgãos de gestão da
ESEQ.

Designação do Cargo

GRUPO 100

Bibliotecário

TOTAL GRUPO 100
Responsável por Grupo de Recrutamento
Coordenação do Núcleo de Apoio Educativo
GRUPO 300 Equipa do Núcleo de Apoio Educativo
Direção de Turma
TOTAL GRUPO 300
Coordenação de Departamento Curricular
Responsável por Grupo de Recrutamento
GRUPO 330
Direção de Turma
TOTAL GRUPO 330
Responsável por Grupo de Recrutamento
GRUPO 350
TOTAL GRUPO 350
TOTAL DCL

Nº de total de Nº total de
docentes
horas
envolvidos
atribuídas
1
1
1
1
1
10
13
1
1
6
8
1
1
23
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3
3
4
1
20
25
6
12
18

46
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4.1.4.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES (DCE)
Prof. Ricardo Rodrigues (Coordenador)

O Departamento de Curricular de Expressões é constituído pelos docentes dos grupos 620 e 910.
a) RESULTADOS INTERNOS
Os valores apresentados no quadro seguinte demonstram o aproveitamento dos alunos da ESEQ, nas
disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento, cuja taxa média de sucesso foi de 99%.

Nível de
ensino

GRUPO
620

EF
BÁSICO
EF
EF
EF
SECUNDÁRIO EF
EF
EFtm
PROFISSIONAL EFtm
EFtm

Disciplina

Ano

Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física Tec.Multim.
Educação Física Tec.Multim.
Educação Física Tec.Multim.

7º
8º
9º
10º
11º
12º
10º
11º
12º

2014 / 2015
Nível % média
Nº alunos
Class.
de
/Nº class.
média positivas
53
4,3
100
27
4,3
100
28
4,2
100
326
14,5
98
347
15,6
99
274
16,3
100
25
21
25

b) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES
O próximo quadro revela que as planificações de todas as disciplinas do departamento foram cumpridas
na íntegra. Dadas as características “não disciplinares” do Grupo 910, não existem “planificações” como nos
restantes grupos.
Nº turmas.
% planos
cumpr.
Disciplina
cumpridos
planif.
Tc / T %
Tc
EF Educação Física
7º
2
2
100
BÁSICO
EF Educação Física
8º
1
1
100
EF Educação Física
9º
1
1
100
EF Educação Física
10º
13
13
100
SECUNDÁRIO EF Educação Física
11º
15
15
100
EF Educação Física
12º
11
11
100
EFtm Educação Física Tec.Multim.
10º
1
1
100
PROFISSIONAL EFtm Educação Física Tec.Multim.
11º
1
1
100
EFtm Educação Física Tec.Multim.
12º
1
1
100
GRUPO 620
46
46
100
DCE - ENSINO BÁSICO
100
DCE - ENSINO SECUNDÁRIO
100
DCE - ENSINO PROFISSIONAL
100
DCE
100
Nível de
ensino

GRUPO
620

An
o

Nº de
turmas
T
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c) COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERPARES
Na tabela seguinte é possível verificar que participação dos docentes nas reuniões de departamento
curricular e de grupo de recrutamento se faz ao nível máximo.
Evento / Atividade / Reunião

Data(s) ou
período de tempo

Aulas Coadjuvadas
2014/2015
Reunião de Grupo Planificador
1º Período
GRUPO 620
Reunião de Grupo de Recrutamento2014/2015
Reunião de Departamento Curricular2014/2015
Reunião de Grupo Planificador
2014/2015
GRUPO 910 Reunião de Grupo de Recrutamento2014/2015
Reunião de Departamento Curricular2014/2015
DCE
Reunião de Departamento Curricular2014/2015

Principais assuntos tratados Nº de
Nº de
Participação
/ atividades realizadas
docentes docentes
%
(tópicos)
previsto presente
Educação Física
2
2
100,0
Educação Física
8
8
100,0
Educação Física
8
8
100,0
Educação Física
8
8
100,0
Educação Especial
2
2
100,0
Educação Especial
2
2
100,0
Educação Especial
2
2
100,0
Expressões
10
10
100,0

d) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ
A tabela seguinte resume a participação dos docentes deste departamento em órgãos de gestão da
ESEQ.

Nº de total de
Designação do Cargo
docentes
envolvidos
Coordenação de Departamento Curricular
1
Direção de Turma
1
Direção de Instalações
1
Ocupação Plena dos Tempos Escolares - Substituições
2
GRUPO 620
Coordenação do Desporto Escolar
1
Adjunta do Diretor
1
Conselho Geral
1
TOTAL GRUPO 620
8
Coordenação do Núcleo de Apoio Educativo
1
GRUPO 910
TOTAL GRUPO 910
1
TOTAL DCE
9
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Nº total de
horas
atribuídas
3
2
1
4
2
20
1
33
14
14
47
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4.1.5.

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

O Departamento de Curricular de Línguas é constituído pelos docentes dos grupos 550 e 600.
a) RESULTADOS INTERNOS
Os valores apresentados no quadro seguinte demonstram o aproveitamento dos alunos da ESEQ, nas
disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento, cuja taxa média de sucesso foi de 96%.

Nível de
ensino

GRUPO
550

GRUPO
600

OTM
OTM
BÁSICO
TIC
TIC
SECUNDÁRIO APINFb
TICtm
TICtm
TICtm
SItm
SItm
SItm
PPMtm
PROFISSIONAL PPMtm
PPMtm
TMtm
TMtm
TMtm
FCT
FCT
FCT
EV
BÁSICO
EV
EV
DesA
DesA
DesA
GDa
SECUNDÁRIO
GDa
HCA
HCA
OFA
OMB
DCAtm
DCAtm
DCAtm
PROFISSIONAL
HCAtm
HCAtm
HCAtm

Disciplina

Ano

Oficina Tecnológica e Multimédia
Oficina Tecnológica e Multimédia
Tecnologias da Informação e Comunicação
Tecnologias da Informação e Comunicação
Aplicações Informáticas B
Tecnologias da Informação e Comunicação Tec.Multim.
Tecnologias da Informação e Comunicação Tec.Multim.
Tecnologias da Informação e Comunicação Tec.Multim.
Sistemas de Informação Tec.Multim.
Sistemas de Informação Tec.Multim.
Sistemas de Informação Tec.Multim.
Projecto e Produção Multimédia Tec.Multim.
Projecto e Produção Multimédia Tec.Multim.
Projecto e Produção Multimédia Tec.Multim.
Tecnologias Multimédia Tec.Multim.
Tecnologias Multimédia Tec.Multim.
Tecnologias Multimédia Tec.Multim.
Formação em contexto de trabalho
Formação em contexto de trabalho
Formação em contexto de trabalho
Educação Visual
Educação Visual
Educação Visual
Desenho A
Desenho A
Desenho A
Geometria Descritiva A
Geometria Descritiva A
História e Cultura das Artes
História e Cultura das Artes
Oficina de Artes
Oficina de Artes B
Design, Comunicação e Audiovisuais Tec.Multim.
Design, Comunicação e Audiovisuais Tec.Multim.
Design, Comunicação e Audiovisuais Tec.Multim.
História e Cultura das Artes Tec.Multim.
História e Cultura das Artes Tec.Multim.
História e Cultura das Artes Tec.Multim.

7º
8º
7º
8º
12º
10º
11º
12º
10º
11º
12º
10º
11º
12º
10º
11º
12º
10º
11º
12º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
10º
11º
10º
11º
12º
12º
10º
11º
12º
10º
11º
12º

2014 / 2015
Nível % média
Nº
Class.
de
alunos
média positivas
53
4,8
100
27
3,6
100
53
4,4
100
27
4,7
100
133
17,9
100
25
21
25
25
21
25
25
21
25
25
21
25
25
21
25
53
3,6
100
27
3,9
100
28
4,0
100
40
13,5
95
39
15,1
100
41
14,5
100
51
13,0
78
59
13,5
87
23
12,0
91
28
12,2
86
42
16,4
100
41
14,2
100
25
21
25
25
21
25
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b) RESULTADOS EXTERNOS
Os valores apresentados no quadro seguinte mostram que os alunos da ESEQ, nas disciplinas
lecionadas pelos professores deste departamento, obtiveram resultados semelhantes aos homólogos nacionais,
exceto os de Geometria Descritiva A que apresentam um ponto abaixo desta média.

CÓDIGO

GRUPO
600

Disciplina

Ano

Nº de
provas

2014 / 2015
Class.
Class.
Média
Média
ESEQ
NAC

ESEQNAC

708

GDa

Geometria Descritiva A

11º

59

11,2

12,2

-1,0

724

HCA

História da Cultura e das Artes 11º

24

9,9

9,6

0,3

706

DesA

Desenho A

41

13,2

13,1

0,1

12º
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES
O próximo quadro mostra que todas as planificações do departamento foram integralmente cumpridas.
Disciplina

Nível de ensino

BÁSICO

SECUNDÁRIO

GRUPO 550
PROFISSIONAL

Ano

Nº de turmas
T
1

SECUNDÁRIO
GRUPO 600

PROFISSIONAL

% planos
cumpridos
Tc / T %
100

OTM

Oficina Tecnológica e Multimédia

7º

OTM

Oficina Tecnológica e Multimédia

8º

1

1

100

TIC

Tecnologias da Informação e Comunicação

7º

2

2

100

TIC

Tecnologias da Informação e Comunicação

8º

1

1

100

12º

5

5

100

TICtm

Tecnologias da Informação e Comunicação Tec.Multim. 10º

1

1

100

TICtm

Tecnologias da Informação e Comunicação Tec.Multim. 11º

1

1

100

SItm

Sistemas de Informação Tec.Multim.

10º

1

1

100

SItm

Sistemas de Informação Tec.Multim.

11º

1

1

100

SItm

Sistemas de Informação Tec.Multim.

12º

1

1

100

PPMtm

Projecto e Produção Multimédia Tec.Multim.

11º

1

1

100

PPMtm

Projecto e Produção Multimédia Tec.Multim.

12º

1

1

100

TMtm

Tecnologias Multimédia Tec.Multim.

10º

1

1

100

TMtm

Tecnologias Multimédia Tec.Multim.

11º

1

1

100

TMtm

Tecnologias Multimédia Tec.Multim.

12º

1

1

100

FCT

Formação em contexto de trabalho

10º

1

1

100

FCT

Formação em contexto de trabalho

11º

1

1

100

FCT

Formação em contexto de trabalho

12º

1

1

100

23

23

100

APINFb

Aplicações Informáticas B

GRUPO 550
BÁSICO

Nº turmas.
cumpr.
planif. Tc
1

EV

Educação Visual

7º

2

2

100

EV

Educação Visual

8º

1

1

100

EV

Educação Visual

9º

1

1

100

DesA

Desenho A

10º

2

2

100

DesA

Desenho A

11º

2

2

100

DesA

Desenho A

12º

2

2

100

GDa

Geometria Descritiva A

10º

2

2

100

GDa

Geometria Descritiva A

11º

3

3

100

HCA

História e Cultura das Artes

10º

1

1

100

HCA

História e Cultura das Artes

11º

1

1

100

OFA

Oficina de Artes

12º

2

2

100

OMB

Oficina de Artes B

12º

2

2

100

DCAtm

Design, Comunicação e Audiovisuais Tec.Multim.

10º

1

1

100

DCAtm

Design, Comunicação e Audiovisuais Tec.Multim.

11º

1

1

100

DCAtm

Design, Comunicação e Audiovisuais Tec.Multim.

12º

1

1

100

HCAtm

História e Cultura das Artes Tec.Multim.

10º

1

1

100

HCAtm

História e Cultura das Artes Tec.Multim.

1

1

100

26

26

100

11º
GRUPO 600

DCEAT - ENSINO BÁSICO

100

DCEAT - ENSINO SECUNDÁRIO

100

DCEAT - ENSINO PROFISSIONAL

100

DCEAT

100
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d) COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERPARES
Na tabela seguinte é possível verificar a taxa de assiduidade dos docentes nas reuniões de departamento
curricular e de grupo de recrutamento.
Evento / Atividade /
Reunião

Nº de
Nº de
Principais assuntos tratados / atividades
Partcipação
docentes docentes
realizadas (tópicos)
%
previsto presente
Equipamentos Multimédia a propor a
6
6
100
compra
Gestão de Equipamento Informático
6
6
100
Cumprimento dos programas
6
6
100
Troca de informações relativas à
dificuldade imposta na disciplina
6
6
100
Aplicações Informáticas B
Candidatura do Curso Profissional
6
6
100
Tecnico de Multimédia
Estudo da informação do equipamento
6
6
100
informático existente aos alunos
Reflexão sobre necessidade de
6
6
100
formação
Exames de Equivqlencia à Frequência
6
6
100

Reunião de Grupo de
Recrutamento

Terças-feiras

Reunião de Grupo de
Recrutamento

Quartas-feiras Exposições

GRUPO 550

GRUPO 600

Data(s) ou
período de
tempo

Cumprimento dos Programas
Reflexão sobre necessidade de
formação
Exames de Equivqlencia à Frequência

8

8

100

8

8

100

8

8

100

8

8

100

e) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ
Nº de total
de docentes
envolvidos
Coordenação de Departamento Curricular
1
Direção de Turma
1
Direção dos Cursos Profissionais
1
Direção de Instalações
2
GRUPO 550
Coordenação da Equipa PTE
1
Equipa PTE
1
Outros (especificar na caixa de comentários)
1
TOTAL GRUPO 550
8
Direção de Turma
2
GRUPO 600 Direção de Instalações
1
TOTAL GRUPO 600
3
TOTAL DCEAT
11
Designação do Cargo

Nº total de
horas
atribuídas
3
2
3
1
1
1
1
12
4
1
5
17
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4.1.6.

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

O Departamento de Curricular de Ciências Sociais e Humanas é constituído pelos docentes dos grupos
290, 400, 410, 420 e 430.
a) RESULTADOS INTERNOS
Os valores apresentados nos quadros seguintes evidenciam o aproveitamento dos alunos da ESEQ nas
disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento. De salientar a elevada percentagem de positivas,
a nível interno; bem como os resultados externos superiores à média nacional a todas as disciplinas à exceção
da disciplina de História A, em que os resultados obtidos foram de 0,3 pontos abaixo da média nacional.
2014 / 2015
Nível de
ensino
GRUPO
290

BÁSICO

BÁSICO
GRUPO
400
SECUNDÁRIO

GRUPO
410

SECUNDÁRIO

BÁSICO
GRUPO
420
SECUNDÁRIO

GRUPO
430

SECUNDÁRIO

Disciplina
EMRC
EMRC
His
His
His
HisA
HisA
HisA
Fil
Fil
PsicB
Gg
Gg
Gg
GgA
GgA
GgC
EcoA
EcoA
EcoC
Dir

Educação Moral e Religiosa Católica
Educação Moral e Religiosa Católica
História
História
História
História A
História A
História A
Filosofia
Filosofia
Psicologia B
Geografia
Geografia
Geografia
Geografia A
Geografia A
Geografia C
Economia A
Economia A
Economia C
Direito

Ano
7º
9º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
10º
11º
12º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
10º
11º
12º
12º

Nº
alunos
/Nº
class.
24
14
53
27
28
83
92
52
334
346
49
53
27
28
84
105
39
29
27
27
18

Nível % média
Class.
de
média positivas
5,0
5,0
4,3
3,5
4,4
11,9
12,1
12,2
15,0
14,2
16,8
4,1
3,9
3,9
14,1
13,7
14,9
14,9
15,6
19,0
17,9
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100
100
100
100
100
80
84
75
98
93
100
100
100
100
99
98
100
97
100
100
100
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b) RESULTADOS EXTERNOS

CÓDIGO
GRUPO 400
GRUPO 410
GRUPO 420
GRUPO 430

623
714
719
712

HistA
Fil
Ing
Esp

Disciplina

Ano

Nº de
provas

História A
Filosofia
Geografia A
Economia A

12º
11º
11º
11º

50
7
100
27

2014 / 2015
Class.
Class.
Média
Média
ESEQ
NAC
10,4
10,7
13,3
10,8
12,1
11,2
12,7
11,5

ESEQNAC
-0,3
2,5
0,9
1,2

c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES
O próximo quadro mostra que as planificações no ensino secundário foram totalmente cumpridas.
As planificações do 7.º Ano - Geografia e do 8.º Ano - Geografia e História não foram cumpridas na
totalidade.
Nível de
ensino
GRUPO
290

BÁSICO

BÁSICO
GRUPO
400

GRUPO
410

SECUNDÁRIO

SECUNDÁRIO

BÁSICO
GRUPO
420

GRUPO
430

SECUNDÁRIO

Disciplina
EMRC Educação Moral e Religiosa Católica
EMRC Educação Moral e Religiosa Católica
His
His
His
HisA
HisA
HisA

História
História
História
História A
História A
História A

Fil Filosofia
Fil Filosofia
PsicB Psicologia B
Gg
Gg
Gg
GgA
GgA
GgC

EcoA
EcoA
SECUNDÁRIO
EcoC
Dir
AItm
PROFISSIONAL AItm
AItm

Geografia
Geografia
Geografia
Geografia A
Geografia A
Geografia C
Economia A
Economia A
Economia C
Direito
Área de Integração Tec.Multim.
Área de Integração Tec.Multim.
Área de Integração Tec.Multim.

Nº turmas.
% planos
cumpr.
cumpridos
planif.
Tc / T %
Tc
7º
2
2
100
9º
1
1
100
GRUPO 290
3
3
100
7º
2
2
100
8º
1
0
0
9º
1
1
100
10º
3
3
100
11º
4
4
100
12º
2
2
100
GRUPO 400
13
12
92
10º
13
13
100
11º
15
15
100
12º
3
3
100
GRUPO 410
31
31
100
7º
2
0
0
8º
1
0
0
9º
1
1
100
10º
3
3
100
11º
5
5
100
12º
2
2
100
GRUPO 420
14
11
79
10º
1
1
100
11º
1
1
100
12º
1
1
100
12º
1
1
100
10º
1
1
100
11º
1
1
100
12º
1
1
100
GRUPO 430
7
7
100
DCL - ENSINO BÁSICO
63
DCL - ENSINO SECUNDÁRIO
100
DCL - ENSINO PROFISSIONAL
100
DCL
94
An
o

Nº de
turmas
T
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d) COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERPARES
Na tabela seguinte é possível verificar a assiduidade dos docentes nas reuniões de departamento
curricular e de grupo de recrutamento.
Evento / Atividade /
Reunião
GRUPO 290

Reunião de Departamento
Curricular

Reunião de Grupo de
Recrutamento
GRUPO 400

Reunião de Grupo
Planificador
Reunião de Departamento
Curricular
Aulas Coadjuvadas

Evento / Atividade /
Reunião

Reunião de Grupo de
Recrutamento

GRUPO 410

Reunião de Grupo
Planificador
Reunião de Departamento
Curricular
Aulas Coadjuvadas
Outros (especificar na
caixa de comentários)

Data(s) ou
Principais assuntos tratados / atividades realizadas
período de
(tópicos)
tempo
08-09-2014 a
Assuntos referidos em DCSH.
11-09-2014
Total: 34 reuniões.Eleição do Coordenador sectorial.
Planificação de atividades (Workshop, visitas de estudo).
Preparação de testes de avaliação. Correção conjunta de
testes. Reflexão sobre as avaliações resultantes da
resolução dos testes. Preparação de aulas.Ponto de
situação dos conteúdos lecionados. Discussão dos
instrumentos/ critérios de avaliação. Análise das fichas
18-09-2014 a de autoavaliação de final de período. Análise dos
11-06-2015 resultados da avaliação de final dos períodos letivos ficha SADRA. Análise do Plano Curricular - Básico e
Secundário 2015/16. Relatório de atividades PAA.
Elaboração de "relatórios" para constar na ata das
reuniões de avaliação de final de período, sobre o
aproveitamento na disciplina de História.Reunião com os
representantes de editoras. Apreciação e adoção de
manuais escolares.
08-09-2014 a
Planificações Curriculares. Planificação atividades.
11-09-2014
08-09-2014 a
Assuntos referidos em DCSH.
24-07-2015
Ano letivo
11º L

Data(s) ou
período de
tempo

Principais assuntos tratados / atividades realizadas
(tópicos)

Total: 34 reuniões.Eleição do Coordenador sectorial.
Planificação de atividades (Workshop "Comemoração do
dia internacional da filosofia", palestra).Análise de testes
de avaliação. Reflexão sobre os resultados dos testes de
avaliação (10º e 11º anos). Preparação de aulas. Ponto de
situação dos conteúdos lecionados. Discussão dos
instrumentos/ critérios de avaliação. Análise da ficha de
18-09-2014 a autoavaliação de final de período. Análise dos resultados
11-06-2015 da avaliação de final dos períodos letivos - ficha SADRA.
Planificação da Prova Comum (estrutura, cotações,
conteúdos). Revisão dos enunciados da prova de
Equivalência à Frequência- Psicologia B. Análise do Plano
Curricular - Básico e Secundário 2015/16. Reformulação
da Síntese das Planificações (10º ano). Reunião com os
representantes de editoras. Apreciação e adoção de
manuais escolares.
08-09-2014 a
Planificações Curriculares. Planificação atividades.
11-09-2014
08-09-2014 a
Assuntos referidos em DCSH.
24-07-2015
15-09-2014 a
10º E, H, J
12-06-2015
16-04-2015 a
Elaboração da Prova Comum.
23-04-2015

Nº de
docentes
previsto

Nº de
docentes
presente

Partcipação
%

1

1

100,0

3

3

100,0

3

3

100,0

3

3

100,0

2

2

100,0

Nº de
docentes
previsto

Nº de
docentes
presente

Partcipação
%

5

5

100,0

4

4

100,0

5

5

100,0

2

2

100,0

4

4

100,0
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Evento / Atividade /
Reunião

Reunião de Grupo de
Recrutamento
GRUPO 420

Reunião de Grupo
Planificador
Reunião de Departamento
Curricular

Reunião de Grupo de
Recrutamento
GRUPO 430

Reunião de Grupo
Planificador
Reunião de Departamento
Curricular
Reunião de Departamento
Curricular

Data(s) ou
período de
tempo

Principais assuntos tratados / atividades realizadas
(tópicos)

Total: 25 reuniões: Eleição do Coordenador sectorial.
Planificação de atividades (visitas de estudo, Dia da
Europa).Elaboração da matriz comum de testes de
avaliação. Preparação testes de avaliação. Ponto de
situação dos conteúdos lecionados. Análise, discussão
sobre os critérios de correção das fichas de avaliação.
Discussão dos instrumentos/ critérios de avaliação.
18-09-2014 a Reflexão sobre o "estudo de caso" para o final do 3º
11-06-2015 período.Elaboração das Povas de Equivalência à
Frequência -9º e 12º ano. Análise do Plano Curricular Básico e Secundário 2015/16. Elaboração de parecer
sobre o Plano Curricular do Ensino Básico. Apreciação e
adoção de manuais escolares. Elaboração da ficha de
inscrição para a formação PORDATA. Elaboração de ficha
de autoavaliação. Montagem da exposição referente à
comemoração do Dia da Europa.
15-10-2014 a
Planificações Curriculares. Planificação atividades.
24-10-2014
08-09-2014 a
Assuntos referidos em DCSH.
24-07-2015
Total: 34 reuniões.Eleição dos docentes responsáveis
pelas disciplinas. Reflexão sobre os resultados do teste
diagnóstico. Preparação de aulas.Ponto de situação dos
conteúdos lecionados. Planificação de atividades.
Discussão dos instrumentos/ critérios de avaliação.
Reformulação da Síntese das Planificações (Economia C).
Preparação de testes. Discussão de metodologias a
aplicar. Avaliação dos alunos. Análise dos resultados da
18-09-2014 a
avaliação de final dos períodos letivos - ficha SADRA.
11-06-2015
Preparação de atividades ( palestra). Relatório para o
NPA relativo à visita de estudo "Imperial- produtos
alimentares, SA). Reflexão sobre a disciplina na sala de
aula. Elaboração das Informações de Exame da Prova de
Equivalência à Frequência. Elaboração de testes de
Equivalência à Frequência - 12º ano (Economia C, Direito).
Balanço das atividades realizadas pelo grupo. Apreciação
e adoção de manuais escolares. Balanço do ano letivo.
08-09-2014 a
Planificações Curriculares. Planificação atividades.
11-09-2014
08-09-2014 a
Assuntos referidos em DCSH.
24-07-2015
08-09-2014

Distribuição de Serviço letivo. Planificações curriculares.
Leitura e discussão da ata da reunião anterior.
Informações Conselho Pedagógico. Planificações
Curriculares e de atividades (PAA).
Discussão e aprovação da ata da reunião
anterior.Informações Conselho Pedagógico.Preparação
das reuniões do final do 1º período letivo. Cumprimento
das planificações e atividades.
Discussão e aprovação da ata da reunião anterior.
Análise dos resultados da avaliação interna/1º período
letivo - relatório SADRA (Escola e Departamento). Outros
assuntos.
Discussão e aprovação da ata da reunião
anterior.Informações Conselho Pedagógico. Ponto de
situação do cumprimento das planificações.Preparação
das reuniões de avaliação do 2º período letivo. Outros
assuntos.

Nº de
docentes
previsto

Nº de
docentes
presente

Partcipação
%

4

4

100,0

4

2

50,0

4

4

100,0

2

2

100,0

2

2

100,0

2

2

100,0

15

8

53,3

15

7

46,7

15

15

100,0

15

14

93,3

15

15

100,0

Reunião de Departamento
Curricular

11-09-2014

Reunião de Departamento
Curricular

03-12-2014

Reunião de Departamento
Curricular

27-01-2015

Reunião de Departamento
Curricular

19-03-2015

Reunião de Departamento
Curricular

06-05-2015

Discussão e aprovação da ata da reunião
anterior.Informações Conselho Pedagógico. Exames e
provas finais/Equivalência à frequência. Outros assuntos.

15

15

100,0

Reunião de Departamento
Curricular

09-06-2015

Discussão e aprovação da ata da reunião
anterior.Informações Conselho Pedagógico.Cumprimento
das planificações e atvidades. Preparação das reuniões
de avaliação do final de período letivo. Outros assuntos.

15

15

100,0

Reunião de Departamento
Curricular

16-07-2015

Discussão e aprovação da ata da reunião
anterior.Informações Conselho Pedagógico. Planificações
curriculares 2015/16. Outros assuntos.

15

14

93,3

24-07-2015

Distribuição de Serviço letivo.

9

9

100,0

29-10-2014 e
Reposição de aulas em falta…
05-11-2014

4

4

100,0

DCCSH

Reunião de Departamento
Curricular
Outros (especificar na
caixa de comentários)
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e) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ

Designação do Cargo

GRUPO 290

Responsável por Grupo de Recrutamento
TOTAL GRUPO 290

Responsável por Grupo de Recrutamento
GRUPO 400 Direção de Turma
TOTAL GRUPO 400
Coordenação de Departamento Curricular
Direção de Turma
GRUPO 410
Responsável por Grupo de Recrutamento
TOTAL GRUPO 410
Direção de Turma
GRUPO 420 Responsável por Grupo de Recrutamento
TOTAL GRUPO 420
Responsável por Grupo de Recrutamento
GRUPO 430 Direção de Turma
TOTAL GRUPO 430
TOTAL DCCSH

Nº de total
Nº total de
de
horas
docentes
atribuídas
envolvidos
1
1
1
1
2
2
2
1
4
3
6
1
5
10
1
2
1
2
2
1
2
4
3
4
13
18
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4.2.

ÓRGÃOS E ESTRUTURAS

4.2.1.

NÚCLEO DE ESTÁGIO DE ESPANHOL (NEE)

Prof.ª Mª das Dores Silva (Orientadora cooperante)
Estagiários: Carlos Cruz, Elisete Reis e Isaura Cunha

As atividades de Estágio, no ano letivo 2014/ 2015, decorreram de acordo com a legislação e protocolo
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;

•

Coordenação das lecionações supervisionadas, observação e análise das mesmas, numa perspetiva
reflexiva e formativa;

•

Promoção da cultura e da atuação científico-pedagógica dos estagiários;

•

Realização de seminários teórico-práticos, de acompanhamento pedagógico e didático.
Os estagiários que completaram todo o processo científico-pedagógico concluíram este percurso de

formação com sucesso.

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, bem como pelo respetivo registo informático.
I – APOIO PEDAGÓGICO ACRESCIDO (APA):
Ao longo deste ano letivo, foram apresentadas 862 propostas para apoio na modalidade de APA, tendo
sido garantidas todas as aulas necessárias e disponibilizados todos os recursos, humanos e materiais.
Tendo em conta as 862 propostas apresentadas, registaram-se:
•

566 frequências de aulas de apoio, com assiduidade, o que equivale a 65,7% das referidas propostas;

•

9 situações de suspensão do apoio por superação das dificuldades inicialmente diagnosticadas (1,0%);

•

103 exclusões do apoio por excesso de faltas injustificadas (11,6%);

•

169 rejeições das propostas de apoio por parte dos encarregados de educação ou dos alunos de maior
idade (19,6%);
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O maior volume de frequências de apoio educativo ocorreu ao nível do 11.º ano (255 frequências),
seguido do 10.º ano (195 frequências), do 12.º ano (63 frequências), do 7.º ano (27 frequências), do 8.º ano (19
frequências) e, finalmente, do 9.º ano (7 frequências).
No que concerne ao 12.º ano, a reduzida necessidade de aulas de apoio, por comparação com os 10.º
e 11.º ano, explica-se 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, quase
exclusivamente, nas disciplinas de Matemática A (38 frequências) e Português (21 frequências), disciplinas
sujeitas a exame nacional.
Quanto ao 3.º ciclo, é de referir a existência de apenas uma turma no 9.º ano e de duas turmas no 7.º e
8.º ano, respetivamente, tendo sido prestado apoio nas disciplinas de Português, Matemática e Francês, no caso
do 9.º ano, Matemática, Inglês e Francês no 8.º ano e Matemática, Português, Inglês, Francês, Ciências FísicoQuímicas e Geografia no 7.º ano.
Na globalidade, as disciplinas de Português (136 frequências), Matemática A (124), Inglês (66), Física e
Química A (57), Biologia e Geologia (41), Filosofia (31), Matemática do 3.º ciclo (28), Geometria Descritiva A (24)
e História A (17) 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 587 frequências, procedeu-se à
análise dos resultados obtidos por estes discentes ao longo do ano letivo.
Assim:
•

10.º Ano - observa-se que, dos 69 alunos que frequentaram aulas de apoio a Português, 49% evoluiu,
39% manteve e 12% regrediu face aos resultados considerados como ponto de partida. Na disciplina de
Matemática A, dos 37 alunos, 51% evoluiu, 30% manteve e 19% piorou. Em Física e Química A, dos 29
alunos, 24% evoluiu, 41% manteve e 34% piorou. Na disciplina de Inglês, em 20 alunos registe-se que
45% evoluiu, 45% manteve e 10% regrediu. Em Biologia e Geologia, dos 11 alunos que frequentaram
estas aulas, 73% evoluiu, 18% manteve e 9% piorou os seus resultados. Na disciplina de Geometria
Descritiva A, dos 8 alunos que beneficiaram de apoio, 50% evoluiu, 13% manteve e 38% regrediu. Em
História da Cultura e das Artes, dos 7 alunos em análise, 71% evoluiu, 14% manteve e 14% piorou. Em
Filosofia, dos seis alunos que frequentaram o apoio, 33% evoluiu, 33% manteve os seus resultados e
33% regrediu.
Em síntese, num total de 198 frequências de aulas de apoio no 10.º ano, 46% conseguiu melhorar
os seus resultados escolares, 34% manteve-os e 19% regrediu.

•

11.º Ano - na disciplina de Matemática A, em 49 alunos, 55% evoluiu, 20% manteve e 24% piorou. Em
Português, dos 40 alunos em apoio, 55% evoluiu, 33% manteve e 13% piorou. Em Inglês, dos 36
alunos em apoio, 53% evoluiu e 36% manteve e 11% regrediu. Em Biologia e Geologia, dos 30 alunos,
73% conseguiu melhorar os seus resultados escolares, 13% manteve-os e 13% regrediu. Em Física e
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Química A, dos 28 alunos, 61% melhorou, 14% manteve e 25% regrediu. Em Filosofia, é de destacar
que, dos 25 alunos que frequentaram as aulas de apoio, 96% evoluiu e 4% manteve, não se registando
qualquer regressão. Na disciplina de História A, em 17 alunos, 59% melhorou, 41% manteve e 0%
regrediu. Em Geometria Descritiva A, dos 16 alunos que frequentaram o apoio, registou-se 100% de
progressão.
Saliente-se a boa percentagem de evolução dos resultados escolares, particularmente nas disciplinas
de Geometria Descritiva A (100%), Filosofia (96%), Biologia E Geologia (73%), Física e Química A
(61%), História A (59%), Matemática A (55%), Português (55%) e Inglês (53%).
Em síntese, num universo de 263 frequências de apoio no 11.º ano, 65% obteve resultados que
permitem concluir sobre a sua evolução, 22% manteve-os e 14% regrediu.
•

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 e de Matemática A. Na disciplina de Matemática A, dos 39 alunos em apoio,
apenas 36% evoluiu, 36% manteve e 28% piorou os seus resultados. Em Português, dos 23 alunos,
65% progrediu, 30% manteve e 4% regrediu.
Constata-se que, num total de 66 frequências de aulas de apoio no 12.º ano, apenas 45%
progrediu.

•

9.º Ano (uma turma) - dos 7 alunos em apoio a Português, apenas 14% conseguiu melhorar os seus
resultados.

•

8.º Ano (uma turma) - dos 10 alunos em apoio a Matemática, 20% evoluiu, 70% manteve e 10% piorou
os resultados. Na disciplina de Inglês registaram-se 7 frequências, tendo 29% dos alunos conseguido
melhorar e 70% mantiveram os resultados.

•

7.º Ano (duas turmas - dos 12 alunos em apoio a Matemática, 42% evoluiu, 50% manteve e 8%
regrediu. Em Português, dos 7 alunos em apoio, 86% progrediu e 14% manteve.
Em conclusão: 53% dos alunos que frequentaram aulas de apoio no presente ano letivo
evoluiu (no ano letivo transato, a percentagem foi de 55%), 32% manteve os seus resultados escolares
(em 2013/2014, a percentagem foi de 25%) e 15% piorou (no ano anterior, 20%). Com base nestes
dados, conclui-se, mais uma vez, que as atividades de apoio têm contribuído para aumentar o sucesso
escolar dos alunos desta escola.

II – ALUNOS ORIUNDOS DE PAÍSES ESTRANGEIROS (AOPE):
No cumprimento do despacho normativo nº 30/2007, de 10 de agosto (ensino do Português como
Língua Não Materna) deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos transatos com os alunos oriundos
de países estrangeiros.
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PÚBLICO-ALVO:
No ano letivo de 2014/2015, foram as seguintes as alunas oriundas de países estrangeiros, identificadas
pelos respetivos diretores de turma e acompanhadas pelo NAE:
Ano/Turma

Nome do aluno

País de origem

Início da escolaridade

Nível de proficiência

em Portugal

linguística

7.º B

B. V.

Espanha

2014

B2 avançado

10.º B

S. H.

Marrocos

2012

B2 avançado

11.º B

G. J.

China

2008

B2 avançado

Foram implementadas todas as medidas de apoio previstas na legislação, de acordo com a situação
particular de cada uma das alunas. Foram, ainda, estabelecidos contactos personalizados com os Diretores de
Turma e com os professores de português destas alunas no sentido de os informar sobre a situação particular de
cada uma delas, sendo-lhes entregue, também, um relatório-síntese.
RECURSOS MOBILIZADOS
Os níveis de proficiência linguística das alunas foram assegurados pela docente do quadroa, prof. Isabel
Caldas, e pelo docente contratado para esse fim, prof. João Alves, mediante a apresentação de um plano de
necessidades de recursos humanos apresentado pelo Núcleo de Apoio Educativo ao Diretor da escola, na
sequência da avaliação diagnóstica realizada pela aluna B. V. e da informação contante nos processos das
alunas S. H. e G. J. A escola também disponibilizou os espaços e os recursos materiais e informáticos
necessários a um bom desenvolvimento das atividades curriculares destas discentes.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Ao longo do ano letivo, foi feita uma avaliação contínua destas alunas e a elaborados os relatórios, no
final de cada período, os quais constam dos seus portefólios.
Através do quadro seguinte, é possível observar os resultados obtidos por cada aluna no final de cada
período, concluindo-se que as classificações foram satisfatórias:
ALUNO

1.º Período

2.º Período

3.º Período

B. V.

3

3

3

S. H.

9

10

10

G. J.

8

10

11

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, que tem desenvolvido estratégias
de coordenação com as famílias, os diretores de turma, os professores de português (em particular) e os
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Serviços de Psicologia e Orientação. O bem-estar, a motivação e a autoconfiança destes alunos são essenciais
e constituem o “segredo” do seu sucesso.
III – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE):
O ano letivo 2014/2015 iniciou-se com a realização de conselhos de turma para análise das situações de
alunos com NEE. 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
Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, concretamente no que se refere à medida consignada no artigo 17.º
(apoio pedagógico personalizado).
Das 18 propostas apresentadas, registaram-se 18 frequências (100%).
Manteve-se um contacto direto e permanente com cada um dos 18 alunos e respetivos encarregados de
educação, para um maior envolvimento das famílias no processo educativo e na participação da vida escolar.
Promoveu-se o apoio direto e indireto a três alunos do 7.º ano (7.º A), dois do 9.º ano (9.º A), 17 do 10.º ano (10.º
C, 10.º E, 10.º F, 10.º G, 10.º H – 5, 10.º I – 2 alunos, 10.º J, 10.º K – 2 alunos e 10.º N – 3 alunos), oito do 11.º
ano (11.º A, 11.º B, 11.º F, 11.º G – 2 alunos, 11.º J – 2 alunos e 11.º O) e quatro do 12.º ano (12.º D, 12.º E, 12.º
H e 12.º I).
Lecionaram-se as disciplinas de Português Funcional, Inglês Funcional, Matemática para a vida, TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação), Atividades de Expressão Plástica e Organização do Mundo
Laboral. Mediaram-se os Planos Individuais de Transição desenvolvidos na Escola (Jardim, Bar dos Professores
e Alunos, Reprografia), no Centro de Recursos para a Inclusão – MAPADI e na Padaria Oliveira. Estabeleceu-se
intercâmbio com outros técnicos que interagiram com os alunos e houve uma articulação permanente com o
Serviço de Psicologia e Orientação, de modo a garantir melhor resposta dos processos encaminhados para o
serviço. Quando necessário, estabeleceram-se contactos telefónicos com a DREN, médicos, terapeutas e
psicólogos. Tratou-se ainda de todo o processo burocrático exigido: avaliações, programas dos alunos,
preenchimento online dos requerimentos e organização da documentação para o Júri Nacional de Exames;
preenchimento das fichas A e B, juntamente com os professores de português e dos formulários para o
Contingente Especial; elaboração de relatórios de avaliação, relatórios Técnico-Pedagógicos, Programas
Educativos Individuais, Planos Individuais de Transição, Currículos Específicos Individuais, relatórios para o NPA
e NAE; planos de Ação CRI/MAPADI; relatórios circunstanciados; preenchimento nas plataformas online DGEstE
e DGE da monitorização da Educação Especial e da avaliação intercalar dos Planos de Ação CRI/MAPADI,
respetivamente.
Destaque também para a participação nas seguintes atividades promovidas durante o 1.º, 2.º e 3.º
período: organização e promoção do projeto “Aprender a sair para a vida”, durante a qual se desenvolveram
visitas ao Cine-Teatro Garrett (peça de teatro “A invenção do Natal”), aos Correios da Póvoa de Varzim (carta ao
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Pai Natal), à Biblioteca Municipal Rocha Peixoto (leitura de histórias e manuseamento de livros), ao Jardim
Zoológico da Maia e ao Jardim de Infância Madre Matilde; participação no Dia da Europa, com os alunos de
Currículos Específicos Individuais (8 de maio de 2015); participação na atividade “O Varzim vai à Escola” (14 de
maio de 2015), com uma aluna de Currículo Específico Individual, e promoção mediática do evento, com a sua
divulgação através da imprensa escrita de âmbito e expressão nacional – Jornal A BOLA, edição do dia 15 de
maio de 2015.
A professora Maria João Niz promoveu a palestra “As Crianças de Hoje: Saiba como comunicar com elas.
Pais e Professores Felizes, Crianças Felizes!”, orientada pela Dra. Ana Pedroso, no Auditório da Escola
Secundária Eça de Queirós (19 de maio de 2015). Participou ainda na ação sensibilização sobre Doenças Raras
– Raríssimas (Escola Básica Frei João de Vila do Conde, 12 de fevereiro de 2015); na palestra “Pensar o Futuro”
(Escola Secundária Eça de Queirós, 23 de fevereiro de 2015); na ação de sensibilização sobre o Modelo Denver
de Intervenção Precoce (Escola Básica Frei João de Vila do Conde, 24 de fevereiro de 2015); ação de Formação
“Intervir com alunos com NEE na escola regular” (Filantrópica – Cooperativa).
O Núcleo de Apoio Educativo realizou todas as atividades a que se propôs no início do ano letivo em
articulação com os vários serviços da ESEQ, com vista ao sucesso escolar e socio-afetivo dos alunos e a uma
efetiva igualdade de oportunidades no acesso à formação integral e no respeito pelos “Valores” e
“Compromissos Educativos” consignados no PE da ESEQ.
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4.2.3.

COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA (CDT)

Prof.ª Maria José Frutuoso (CDT do Ensino Secundário) e Prof.ª Emília Subida (CDT do Ensino Básico)

O Serviço de Coordenação dos Diretores de Turma, no âmbito da dinamização de ações que visam a
melhoria da qualidade da educação na ESEQ, 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 da Sessão de Formação para Delegados e Subdelegados de Turma, 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;



Participação na Visita à Mostra da Universidade do Porto e na Mostra do Fórum de Saídas
Profissionais no âmbito da orientação dos alunos do 9.º ano de escolaridade;



Colaboração no Fórum das Universidades com o SPO;



Integração na equipa de apoio à realização do “Dia do Aluno da ESEQ” - atividade que contribuiu
para o reforço da articulação/comunicação entre alunos, professores e entidades da comunidade;



Integração na Equipa da Educação para a Saúde dando apoio às atividades relacionadas com a
promoção da saúde da população escolar;



Coordenação do Projeto Eça Dinâmica em colaboração com uma equipa de vários docentes.
Procurou-se envolver os alunos da ESEQ, num tema comum, com variados atores educativos,
reforçando laços que interligam a escola e a comunidade;



Coordenação das reuniões de CDT para as reuniões de Conselho de Turma, salientando-se o
trabalho de equipa entre elementos do gabinete do Diretor, Serviços Administrativos, NAE e SPO;



Atualização da página de Coordenação na plataforma Moodle, cujo objetivo foi disponibilizar toda a
informação relevante para a execução das tarefas inerentes à Direção de Turma;



Reuniões periódicas com a Diretor e outras estruturas educativas;



Elaboração de documentos (critérios de transição/aprovação para o EB e ES para os DT;



Atualização de documentos orientadores com base na análise da legislação publicada;



Apresentação de relatório crítico ao Diretor.
O ano letivo decorreu com normalidade e com a serenidade necessária ao bom ambiente de trabalho e

esta estrutura educativa contribuiu para consolidar uma das principais missões da Escola - formar cidadãos
ativos e intervenientes e para reforçar a cooperação e colaboração entre todos os atores educativos.
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4.2.4.

DIREÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS (DCP)
Prof.ª Maria José Trovão (Diretora)

O ano letivo 2014/2015 integrou, na ESEQ, três turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia: 10.º
N com vinte e oito alunos, 11.º P com vinte e quatro alunos e 12.º L com vinte e cinco alunos.
A intervenção da Coordenadora dos Cursos Tecnológicos e Profissionais orientou-se no sentido de apoiar
todos os professores do Curso Profissional, quando necessário e respeitando a autonomia de cada um, e
promover uma atitude de cooperação, de diálogo e de partilha visando o sucesso nas aprendizagens dos alunos.
Reuniões
No início do ano letivo reuniu com os docentes colocados pela primeira vez na ESEQ e a quem foram
atribuídas turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia, a fim de lhes transmitir as informações e
orientações necessárias, ao nível dos procedimentos a seguir, para o correto funcionamento do Curso
Profissional.
Esteve presente nas três reuniões dos Conselhos de Diretores de Turma, realizadas antes do final de
cada período letivo, como convidada. Na sequência desta atuação reuniu com os diretores de turma do Curso
Profissional Técnico de Multimédia (turmas 10.º N, 11.º P e 12.º L), a fim de lhes transmitir as restantes
informações e procedimentos necessários a ter em consideração, no âmbito da legislação aplicável aos Cursos
Profissionais, nas reuniões do Conselho de Turma de Avaliação Periódica (1.º Período, 2.º Período e 3.º
Período), como também no preenchimento correto da documentação inerente.
Cumprimento dos Programas
Em conjunto com o adjunto do Diretor, professor José Manuel Santos, procedeu à articulação pedagógica
entre as várias disciplinas que compõem o Currículo de Formação dos três anos, do Curso Profissional Técnico
de Multimédia.
Ao longo do ano letivo houve grande preocupação, em todos os professores do Curso Profissional
Técnico de Multimédia, com o cumprimento das planificações de cada uma das disciplinas lecionadas nas três
turmas deste Curso. Na reunião do Conselho de Avaliação Periódica do Curso Profissional, em final do 3.º
Período, 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
Procedeu, com o apoio do professor Paulo Ferreira, à atualização e organização dos Dossiers
Pedagógicos referentes ao funcionamento do Curso Profissional Técnico de Multimédia.
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Coordenou, organizou e acompanhou atividades de formação teórico-prática, entre elas, a Visita de
Estudo multidisciplinar, proposta por uma docente do Curso Profissional Técnico de Multimédia.
De assinalar que neste ano letivo o Curso Profissional de Multimédia foi reforçado com novo equipamento
informático, essencialmente ao nível de hardware, havendo a preocupação constante de apetrechar o mesmo,
progressivamente, de forma a responder a novas formas de aprendizagem, em termos de tecnologias de
comunicação.
Os docentes, principalmente os ligados a áreas de cariz mais técnico, foram sensibilizados para a
necessidade de continuar a usar a plataforma Moodle nos processos de ensino-aprendizagem, utilizando as
potencialidades audiovisuais que a mesma 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,
conjuntamente com os professores Paulo Ferreira e Carlos Baptista, para os seguintes momentos:
•

12.º L – de 27 de abril a 1 de junho de 2015 – 6 semanas - 7 horas/ dia – 175 horas (segunda fase);

•

11.º P – de 25 de maio a 14 de julho de 2015 – 8 semanas – 7 horas/dia – 245 horas (segunda fase);

•

10.º N – 8 de junho a 15 de julho de 2015 – 6 semanas – 7 horas /dia – 180 horas (primeira fase);
Ainda neste campo, com o apoio dos professores Paulo Ferreira, Carlos Baptista, Arnaldo Pedro, José

Carlos Lima e Maria João Sá, procedeu-se à articulação entre a Escola e o Meio envolvente, através de
contactos com 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). Em consequência, celebraram-se Protocolos de colaboração com as seguintes entidades
(locais de estágio):
•

Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim

•

Casa da Juventude da Póvoa da Varzim

•

Associação Pró - Música 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

•

Varzim Sport Club - Póvoa de Varzim

•

Escola de Condução Ala Arriba - Póvoa de Varzim

•

Vídeo Póvoa, Lda. – Póvoa de Varzim

•

Foto Mário – Aver-O-Mar - Póvoa de Varzim

•

Foto Triângulo Unipessoal - Póvoa de Varzim

•

Oficina D’Imagem - Póvoa de Varzim
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•

Cortex Digital, Lda. (Chip 7) - Póvoa de Varzim

•

Clínica Veterinária - Veterinária Ani-Mar - Póvoa de Varzim

•

Jornal da Póvoa - Semanário - Póvoa de Varzim

•

Ricardo Dinis (535 Design)

•

Gamestation X – Póvoa de Varzim

•

Onda Agitada Unipessoal, Lda. (Street Wave) - Póvoa de Varzim

•

Nova Craveiro, Lda. - Laúndos - Póvoa de Varzim

•

O Buraco, Comércio de Vestuário, Unipessoal, Lda. (Omni) - Póvoa de Varzim

•

Agente A Norte Unipessoal Lda. - Porto

De referir que o resultado da segunda fase de formação, da Formação em Contexto de Trabalho dos
alunos do 12.º L, foi positivo, tendo em consideração as informações transmitidas pelos professores orientadores
de estágio, pelas entidades mencionadas supra pelos próprios formandos.
Algumas empresas referiram ter-se notado uma maior bagagem de conhecimentos adquiridos, uma maior
autonomia da parte dos formandos e um maior empenho na realização e concretização de tarefas e trabalhos
solicitados relativamente a outros episódios de formação.
O resultado da primeira e segunda fase da Formação em Contexto de Trabalho dos alunos do 11.º P e do
10.º N foi considerado, também, positivo, embora, algumas empresas tivessem referido a necessidade de
melhorar alguns aspetos por parte dos alunos, nomeadamente quanto à autonomia, empenho e maturidade,
colocadas na realização das tarefas propostas.
A Prova de Aptidão Profissional (PAP) dos alunos da turma L do 12.º ano, realizou-se nos dias 6 e 7 de
julho de 2015. Fizeram parte do Júri de Avaliação, os professores Maria José Trovão (presidente), Carlos
Baptista e Arnaldo Pedro, da disciplina de Projeto, o representante do SINTTAV - Sindicato Nacional dos
Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, - Sr. Plínio Ricardo Costa e o técnico da área de
Multimédia, Sr. Rui Sousa. O professor Paulo Ferreira colaborou com o Júri, no apoio logístico. Todos os alunos
foram aprovados.
O docente Carlos Baptista conjuntamente coma a Psicóloga da ESEQ, Dra. Conceição Prisco,
desenvolveu, no terceiro período, diversas atividades de publicitação e divulgação do Curso Profissional 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.
O processo de seriação de alunos para frequência do 10.º ano do Curso Profissional Técnico de
Multimédia da ESEQ, para o ano letivo 2015/2016, incluiu a realização de entrevistas aos alunos-candidatos e
decorreu pelos dias 6 e 7 de julho de 2015. A equipa de realização de entrevistas foi constituída pelo docente
José Carlos Lima e pela Psicóloga da ESEQ, Dra. Conceição Prisco. O preenchimento das vagas existentes foi
realizado de acordo com a legislação em vigor verificando-se a existência de 40 candidatos para 26 vagas.
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Resultados escolares da avaliação
No ano letivo 2014-15 os resultados escolares dos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia,
podem resumir-se da seguinte forma:

Perspetivas para o futuro e conclusão
A formação dos discentes do Curso Profissional Técnico de Multimédia tem pretendido melhorar as suas
aptidões técnicas, promover a integração no mercado de trabalho, promover o acesso ao ensino superior, assim
como contribuir para facilitar seu desenvolvimento nos planos pessoal e social. Foi promovida a colaboração e o
trabalho de equipa entre os docentes deste Curso, a que importa dar continuidade.
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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 2014/2015, por uma equipa com quatro elementos: Alda
Ferreira, Graça Dinis, Inês Soares e Paulo Campos. 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 2014/2015, o NPA:
•

Coordenou a apresentação de propostas de clubes, projetos e atividades pela comunidade da ESEQ;

•

Acompanhou e colaborou nas tarefas de elaboração do PAA 2014/2015, no que diz respeito à ação do
Conselho Pedagógico e do presente Relatório de Avaliação Final;

•

Geriu a página web NPA, onde foram publicados conteúdos relacionados com os clubes, projetos e
atividades da ESSE;

•

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 o atendimento contínuo a alunos e professores com vista a orientação e apoio nas
respetivas exposições.
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4.2.6.

BIBLIOTECA DR. LUÍS AMARO DE OLIVEIRA (BLAO)
Prof.ª Inês Soares (Bibliotecária)
A BLAO promoveu várias exposições com o objetivo de proporcionar à comunidade escolar e a toda a

comunidade em geral, informação capaz de gerar conhecimento da realidade e de proporcionar um (re)encontro
com as nossas raízes socioculturais. Assim, de referir as exposições sobre o Padre António Vieira (roteiro
biobibliográfico) e “25 Abril -1 de Maio 1974: o virar de uma página da História”, ambas, em parceria com a
Biblioteca Municipal do Porto. Também, a exposição “A Póvoa de Varzim e a Grande Guerra: documentos e
memórias” em parceria com a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto.
Ao longo do ano e de acordo com as efemérides ou datas comemorativas foram ainda realizadas as
seguintes exposições de promoção do livro e da leitura em diversos suportes: “Calendário do Advento” com
proposta diária de leitura; Comemoração do Aniversário de Júlio Verne; Dia de S. Valentim (elaboração de vídeo
de Promoção da Leitura e folheto especial dia de S. Valentim - com poemas de Amor de Almeida Garrett); “A
Linguagem das Flores”; o “Dia Mundial do Livro” em colaboração com a Associação de Estudantes da ESEQ
(recolha e elaboração de vídeo com frases dos alunos sobre “O que é Ler?”); “Percurso Biblio-Geológico” em
colaboração com as Professoras Manuela Vilarinho, Custódia Lima e Luísa Pereira e respetivas turmas (7.º A e
7.º B), aberta à comunidade.
Foi ainda desenvolvido em parceria com a Professora Fátima Guedes e a turma do 9.º A um “Ateliê de
Outono” que envolveu a recolha e tratamento de poesias alusivas à estação, elaboração de cartazes e
exposição de trabalhos realizados sobre esta temática.
A BLAO proporcionou, no “Dia do Aluno”, formação em Literacia estatística, “PORDATA/RBE 2014/15”
com o objetivo de proporcionar, ao pessoal docente, as competências necessárias para explorar os recursos e
as potencialidades pedagógicas da PORDATA no âmbito do trabalho curricular assim como contribuir para
algumas literacias fundamentais do nosso tempo: a literacia digital, a estatística e a de informação. Nesta
atividade participaram dezanove docentes.
A BLAO colaborou, também, em várias iniciativas do Plano Nacional de Leitura e da Rede de Bibliotecas
Escolares: Concurso “Faça lá um Poema!”; Concurso “Quem conta um Conto…ao modo de Saramago?” e
Concurso “La Atrevida” no qual foi premiada uma aluna do 9.º A.
Para além das atividades antes descritas a Biblioteca procedeu à elaboração de folhetos desdobráveis
biobibliográficos sobre Júlio Verne, P.e António Vieira e sobre promoção da leitura. Elaborou, ainda, o Guia do
Utilizador da Biblioteca, distribuído a todos os alunos na sessão de “Formação de utilizadores”, realizada em
outubro de 2014, como forma de comemorar o Mês das Bibliotecas. Promoveu a divulgação de fontes de
informação eletrónica, favorecendo a consciência crescente sobre a problemática da literacia da informação.
Cumpriu, ainda, tarefas de apoio ao estudo. Difundiu ferramentas WEB2.0. Promoveu o uso da Internet como um
grande repositório de fontes de informação de livre acesso e gratuita.
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A BLAO, ao longo do ano letivo procurou incentivar o uso de novas formas sociais de construção do
conhecimento, introduzindo métodos de pesquisa inovadores (método Big6), incentivou a leitura em ambientes
digitais explorando as possibilidades de híper texto, blogue, etc. facultadas pela WEB. Neste âmbito, manteve
atualizado o Blogue da Biblioteca Luís Amaro de Oliveira elaborado com os objetivos: Promover a utilização de
uma ferramenta indispensável para a difusão de informação; Desenvolver uma ação para a cidadania colocando
em rede conteúdos que visam a difusão do saber e do conhecimento; Agilizar a troca de
informação/documentos/opiniões; Comunicar de uma forma mais eficaz e alargada.
No âmbito da sua organização interna foi dada continuidade ao processo de catalogação Online e ao
processo de inventariação. Promoveu, como já é hábito, o empréstimo inter-bibliotecas, a requisição domiciliária,
a frequência da BE, a autonomia dos alunos.
No âmbito da Semana da Leitura realizou, em colaboração com o Prof. Arnaldo Pedro, um Concurso de
Fotografia Digital (selfies), “Este livro é a minha cara!”. Colaborou numa sessão de poesia na Biblioteca e na
distribuição pela comunidade escolar de poemas, no âmbito de uma iniciativa da docente Manuela Sampaio e
respetivos alunos, para comemorar o Dia da Poesia.
Conjuntamente com a Prof.ª Filomena Pacheco e o Prof. Fernando Souto integrou a comissão que
apresentou o plano para a Comemoração do Centenário da atribuição do nome de Eça de Queirós ao Liceu da
Póvoa de Varzim.
Em colaboração com a professora de Educação Especial, Maria João Niz e com o objetivo de criar
bibliotecas inclusivas, foi apresentada a candidatura ao projeto “Todos juntos podemos ler”, da Rede de
Bibliotecas Escolares.
A BLAO participou, ainda que em diferentes graus, em várias atividades de índole diversificada, a
saber: Projeto “Escola da Minha Vida”; “Olimpíadas da Escrita”; Projeto Comenius (na receção dos
docentes/alunos que visitaram a ESSE); Projeto Eça Dinâmica (visita à Instituição Maria da Paz Varzim
organizada por alunos e docentes do 11.º C e 11.º O); elaboração/exposição de Marcadores de livros em
cooperação com o Prof. Agostinho Moreira; “Dia do Aluno da ESEQ”; atividades do ”Clube Europeu”; exposições
Bio bibliográficas; dinamização da visita à ESEQ, no âmbito das “Correntes D’Escritas”, dos escritores João de
Lemos, Leonardo Padura e Fausta Cardoso Pereira; “Feira do Livro” das obras destes autores, em conjunto com
as docentes Ana Paula Mateus, Filomena Pacheco e Ângela Grave e em parceria com a Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim.
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REGISTO DE UTILIZADORES/TIPOLOGIA DE UTILIZAÇÃO DA BLAO
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4.2.7.

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA (EAI)
Prof.ª Luíza Costa (Coordenadora)

O trabalho da coordenadora da Equipa de Avaliação Interna (EAI) durante o ano letivo de 2014-2015
centrou-se em, por ordem cronológica:
•

Entre setembro de 2014 e janeiro de 2015: - Continuação da elaboração do documento “Quadro de
Referência ESEQ”, destinado a servir de suporte à observação e recolha de elementos para produção
do Relatório de Avaliação Interna da ESEQ. Este referencial teve como modelo o Quadro de Referência
da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC), do Ministério da Educação e Ciência (MEC) para a
Avaliação Externa das Escolas.

•

Entre fevereiro de 2015 e março de 2015: - Reflexão e tentativa de definição de um Plano de Objetivos
da ESEQ, à luz dos Compromissos Estratégicos do Projeto Educativo e adicionalmente buscando o
alinhamento com o Plano de Objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade em vigor na ESEQ. Esta
reflexão e a discussão sobre a pertinência do alinhamento dos Planos de Objetivos não atingiu os
objetivos fixados pelo que se sugere a sua continuação no ano letivo de 2015-2016.

•

A partir de março de 2015 e até setembro de 2015: - Elaboração de uma proposta de uniformização dos
relatórios finais relativos às Coordenações de Departamentos Curriculares, apoio ao seu preenchimento
e execução das correções necessárias. O novo modelo de relatórios dos Departamentos Curriculares
será adotado no Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades de 2014-2015, do qual este
relatório faz parte.

4.2.8.

SECÇÃO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS APRENDIZAGENS (SADRA)
Prof. José Milheiro (Coordenador)

Ao longo do ano 2014/15, em cada período letivo, a SADRA procedeu à recolha e tratamento estatístico
dos resultados escolares da frequência dos alunos da ESSE tendo seguido como metodologia do trabalho, em
cada período letivo, um roteiro reflexivo envolvendo todos os docentes, Conselhos de Turma, Departamentos
Curriculares, Conselho Pedagógico e Diretor da ESEQ numa perspetiva de se instituir uma cultura da avaliação
e regulação.
Este percurso de avaliação periódica potencia o desenvolvimento de competências profissionais dos
professores mantendo-os disponíveis e sensibilizados para a necessidade de análise, reflexão e partilha de
práticas profissionais de diagnóstico e remediação.
No final de cada período letivo, após análise dos resultados por cada estrutura da ESEQ, foram
apresentadas conclusões que se disponibilizaram na página eletrónica da escola para divulgação junto de toda a
comunidade educativa.
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4.2.9.

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 aos alunos no início do ano letivo juntamente
com as Coordenadoras dos Diretores de Turma do ensino básico e secundário. Neste âmbito, deslocou-se a
todas as turmas de 7.º e 10.º ano a fim de dar a conhecer o seu objeto de atividade e prestar esclarecimentos
tidos por necessários,
O SPO deu também continuidade ao trabalho articulado com o Núcleo de Apoio Educativo, Diretores de
Turma e respetivas Coordenadoras e ainda com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco tendo
em vista o encaminhamento e acompanhamento de alunos. Nesta área de ação desenvolveram-se atividades de
prevenção de situações de abandono através do acompanhamento de alunos encaminhados pelos Diretores de
Turma (frequentemente, após a análise da “Ficha de Monitorizarão do Percurso Escolar) e estabeleceram-se
contatos com alunos que apresentaram pedido de mudança de curso ou anulação de matrícula, quer no sentido
de os levar a ponderar os fatores que motivaram a sua decisão quer para lhes apresentar alternativas de
percurso escolar. Foram, assim, estabelecidos contatos com técnicos de outras instituições como escolas
profissionais, Centro de Emprego ou Associação Comercial e Industrial de Barcelos Para além do
acompanhamento aos alunos o SPO estabeleceu contato com a maioria dos encarregados de educação, com os
diretores de turma e enviou relatórios sobre os alunos com problemáticas identificadas para os respetivos
conselhos de turma com sugestões educativas procurando contribuir para a melhoria dada respetiva integração
e sucesso educativo.
No ano letivo em apreço, a Psicóloga atendeu 111 alunos de todos os anos curriculares relativamente a
diversas problemáticas (de realização, de orientação, emocionais, familiares, etc.) incluindo, também, o
acompanhamento e avaliação de alunos com necessidades educativas especiais realizada juntamente com a
docente de educação especial. Ainda neste âmbito, procedeu-se à revisão de um Programa Educativo Individual
e à avaliação de outros alunos tendo-se verificado que cinco destes corresponderam aos critérios de
elegibilidade por apresentação de problemáticas variadas, tendo sido elaborados os respetivos relatórios
técnico-pedagógicos e programas educativos.
A Psicóloga esteve presente, juntamente com a docente de educação especial, em nove reuniões de
conselho de turma e colaborou, também no final do ano letivo, com a mesma docente na revisão e proposta de
medidas de acompanhamento aos alunos que frequentariam a ESEQ no ano letivo seguinte, consubstanciandose tal atividade na elaboração de vinte e oito relatórios circunstanciados. Também prestou apoio junto da
docente de educação especial no acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais que
participaram na atividade Escola da Minha Vida e visita ao Jardim Zoológico da Maia.
Durante o ano letivo e decorrendo do acompanhamento prestado aos alunos, a Psicóloga elaborou
também 58 informações e/ou relatórios (alguns em conjunto com o assistente social) a serem presentes nas
reuniões de Conselho de Turma e junto de serviços médicos externos.
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Para além da análise dos resultados obtidos pelo questionário socioeconómico a que foram submetidos
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 157 alunos do 7.º ao 12.º ano com problemáticas
variadas, 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. O Serviço Social acompanhou 51 alunos e famílias em risco
de abandono, junto dos quais se procurou desenvolver 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 e colaborou, também, com a
Associação de Pais na recolha e entrega de alimentos para alunos carenciados da ESEQ (Cabaz de Natal), bem
como com o Núcleo da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim
O serviço encaminhou durante este ano letivo 2 alunos para a Comissão de Proteção de Jovens e
Menores da Póvoa de Varzim e outros para serviços de saúde e acompanhamento médico especializado
Para além do apoio aos alunos e famílias, o SPO participou na dinamização de variadas ações formativas
ao nível da comunidade educativa em articulação com as Coordenadoras de Direção de Turma, Diretores de
Turma, Diretor, entidades externas e, em alguns casos, com a Coordenadora da Educação para a Saúde.
Durante os meses de setembro e outubro a Psicóloga realizou sessões com todas as turmas de 10.º ano
com o objetivo de proceder à análise do currículo, opções ao nível do prosseguimento de estudos e métodos de
estudo. Durante o mês de março foram agendadas pela Psicóloga sessões de esclarecimento sobre exames e
pré-requisitos de acesso ao ensino superior com todas as turmas de 12.º ano.
Ainda durante os meses de abril e maio, o SPO (Psicóloga e Técnico de Serviço Social) realizou sessões
com todas as turmas de 12.º ano sobre o tema Construção de Autonomia e Gestão da Carreira numa nova
etapa; relativamente à turma de 12.º ano do Curso Profissional de Multimédia, a sessão abordou, de forma mais
específica, questões associadas à “Procura de Primeiro Emprego”. Ainda relacionado com esta temática, o SPO
redigiu um artigo sobre o tema “Prepara o Futuro” publicado no jornal da escola - ECOS.
Em articulação com a Coordenadora da Educação para a Saúde a Psicóloga realizou três ações
formativas sobre a temática “Compreender e Viver a Sexualidade” envolvendo seis turmas de 10.º ano (nos
dias 12 e 14 de Janeiro) e duas turmas de 8.º e 9.º ano; nos dias 10 e 11 de fevereiro, a Psicóloga e o Técnico e
Serviço Social realizaram duas ações de formação com três turmas de 11.º ano e uma de décimo sobre a
temática “Relações Afetivas Saudáveis”. A Psicóloga foi também responsável pelo contato e articulação com as
técnicas da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) no sentido de estas, em consonância com a
Coordenação para a Saúde, realizarem algumas sessões formativas na escola sobre as duas temáticas
enunciadas.
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Tendo como objetivo 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 23 e 24 de Abril na Sala de Convívio da ESEQ na qual participara 28 instituições.
O SPO participou na preparação da “Mostra de Saídas Profissionais para 2014”, tendo estado presente
nas reuniões realizadas com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, visando a preparação e montagem do
Stand da ESEQ e, ainda, durante o evento que decorreu entre 7 e 9 de maio, no Pavilhão Desportivo Municipal.
O SPO procedeu à distribuição, através da Coordenadora dos Diretores de Turma, de vários exemplares da
revista da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim sobre as ofertas formativas do concelho destinadas aos alunos
em situação de decidir o seu percurso escolar bem como aos alunos do 9.º ano de escolaridade.
De realçar que no decurso do ano letivo a Psicóloga trabalhou de forma contínua o processo de
orientação de todos os alunos de 9.º ano (turma 9.º A) no seio do grupo-turma, no início do processo, e em ação
de gabinete, posteriormente. No âmbito da orientação profissional realizaram-se atividades diversificadas com os
alunos, destacando-se, entre elas: a “Visita à 13.ª Mostra da Universidade do Porto”, no dia 13 de março; visita à
“Mostra do Fórum de Saídas Profissionais, no dia 8 de maio; a realização da “Palestra À Conversa Com”,
também no dia 8 de maio. Realizou-se, no dia 15 de maio, no Auditório da ESEQ, uma ação para os Pais dos
alunos de 9.º ano de todas as escolas do 3.º ciclo do ensino básico do concelho da Póvoa de Varzim
denominada “Preparar com os filhos as decisões”.
A Psicóloga com outras estruturas da ESEQ deu seguimento à divulgação da oferta educativa nas várias
escolas básicas circundantes. Neste âmbito, deslocou-se com o professor Carlos Batista, no dia 30 de abril, à
escola EB 2,3 de Rates (para sessões com os alunos) e no dia 11 de Maio à EB 2,3 de Beiriz para uma sessão
com os encarregados de educação; nos dias 13 e 15 de Maio, o professor Carlos Batista realizou a divulgação
nas escolas EB2,3 Carlos Pinto Ferreira, na Junqueira – Vila do Conde e na EB2,3 de Aver-o-Mar.
Em julho, a Psicóloga participou conjuntamente com o professor José Carlos Lima no processo de
seleção dos alunos que se candidataram ao Curso Profissional Técnico de Multimédia para o ano letivo de 201516.
Para além destas atividades o SPO continua a operacionalizar os seus objetivos de desempenho e
processo de qualidade.
A Psicóloga representou o SPO no Conselho Pedagógico da ESEQ e colaborou com o Coordenador de
Matemática e Ciências Experimentais na redação dos relatórios periódicos de análise dos resultados escolares,
no âmbito da SADRA.
O Assistente Social representou a ESEQ na Rede Social Local, cujo objetivo é criar estratégias de
atuação para combater os principais problemas do concelho em áreas como a educação, saúde, justiça, entre
outras, através de visões diferenciadas e articuladas.
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2014/2015
57/94

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

Os técnicos do SPO, tendo em vista a atualização dos seus conhecimentos, frequentaram algumas ações
de formação, ao longo do ano letivo, nomeadamente:
Psicóloga: – Jornadas de Psicologia e Orientação em Meio Escolar, no dia 27 e 28 de outubro de 2014; Seminário Europass Curriculum Vitae Junior, em 29 de outubro de 2014; - Ação Color ADD- Sistema de
identificação de Cores; em 18 de dezembro de 2014; - Formação Orientação à Distância (parte presencial), em
27 de Janeiro de 2015; - Curso de Formação PRESSE - Psicólogos, de 2 a 6 de fevereiro de 2015; - Seminário
Engenharias e Tecnologias: Presente e Futuro, em 29 de abril de 2015.
Assistente Social: 18 de dezembro - Ação Color ADD- Sistema de identificação de Cores; em 18 de
dezembro de 2014; - Seminário Engenharias e Tecnologias: Presente e Futuro, em 29 de abril de 2015; - Fórum
de Empreendedorismo Social -Portugal 2020, em 8 de maio de 2015.
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4.3.

CLUBES, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS EM 2014/2015
Ao longo do ano, o Núcleo de Projetos e Atividades recebeu 135 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):

NÍVEL DE AÇÃO

Clubes
Projetos
Atividades

Nº

7
11
117

Nº Total de Propostas 135
Tabela 4.3.1 – Propostas quanto ao nível de ação
Figura 4.3.1 - Propostas quanto ao nível de ação

ÁREA DE AÇÃO

Nº

Artes
Ciência e Tecnologia
Cidadania
Ciências Sociais e Humanas
Desporto
Economia e Direito
Direção e Coordenação
Línguas e Literaturas
Saúde

9
19
38
22
12
1
1
25
8

Nº Total de Propostas
Tabela 4.3.2 – Propostas quanto à área de ação

135

Figura 4.3.2 - Propostas quanto à área de ação

Dessas propostas, 76 foram apresentadas já depois da aprovação do PAA, tendo sido aditadas ao
mesmo, ao longo do ano letivo, numa secção complementar (Tabela 4.3.3 e Figura 4.3.3). Das 135 propostas de
clubes, projetos e atividades apresentadas apenas 3 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).
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APRESENTAÇÃO

N.º

Antes PAA
Após PAA

59
76

N.º Total de Propostas
135
Tabela 4.3.3 - Propostas quanto ao momento de
apresentação

Figura 4.3.3 - As propostas quanto ao momento de apresentação

REALIZAÇÃO

Nº

Concluídas
Não concluídas

132
3

N.º Total de Propostas
135
Tabela 4.3.4 - Propostas quanto ao grau de realização

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 amostragem seguinte (Tabela 4.3.5, Figura
4.3.5, Tabela 4.3.6 e Figura 4.3.6):

ORIGEM

DCCFN
DCL
DCE
DCM
DCEAT
Conjuntos e outros

N.º

3
2
4
0
3
6

Total

18
Tabela 4.3.5 - Clubes e projetos
quanto à origem dos responsáveis
Figura 4.3.5 - Clubes e projetos quanto à origem dos responsáveis
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ORIGEM

N.º

DCCFN
DCL
DCE
DCM
DCEAT
DCCSH
Conjuntas e outras

21
27
17
6
2
18
26

Total
117
Tabela 4.3.6 - Atividades quanto à origem dos
responsáveis
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.

N.º PROPOSTAS/N.º
DOCENTES

DEPARTAMENTO

DCCFN

1,00
1,04
1,70
0,46
0,14
1,06

DCL
DCE
DCM
DCEAT
DCCSH

Tabela 4.3.7 - Comparação do número de propostas de
cada departamento
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):

DATA

1.º Período
2.º Período
3.º Período
Ano letivo
Total

Nº

34
42
38
18
132

Tabela 4.3.8 - Atividades quanto à data de execução
Figura 4.3.8 - Atividades quanto à data de execução
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ESTRATÉGIA

Nº

Concurso/Competição
Debate/Mesa Redonda
Exibição
Exposição
Formação/Curso/Workshop
Intervenção/Campanha
Colóquio/Palestra/Conferência
Pesquisa
Visita de Estudo
Total

17
5
12
19
7
11
35
8
21
135

Figura 4.3.9 - Atividades quanto à estratégia

Tabela 4.3.9 – Atividades quanto à estratégia

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):

ANO LETIVO

N.º DE
PROPOSTAS
PAA ORIGINAL

N.º DE
PROPOSTAS
TOTAL NO ANO

2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

89
82
72
76
92
70
57
57
59

89
118
99
102
156
101
100
121
135

Tabela 4.3.10 - Evolução do n.º de Atividades

Figura 4.3.10 - Evolução do N.º de Atividades

A Tabela 4.3.11 apresenta as propostas que não tiveram a conclusão prevista.

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

MOTIVO

Estrasburgo - a cidadania Margarida Macedo
na Europa- VE-2
Fátima Guedes

A visita não se realizou por falta de adesão dos alunos.

Visita ao Planetário do
Porto- VE-6

A visita não se realizou porque o planetário esteve fechado para obras.

Luiza Costa

Semana da Dança- AT20 Cândida Leite

A atividade não se realizou por haver incompatibilidade com a existência de provas comuns.

Tabela 4.3.11 - Atividades não concluídas
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A Tabela 4.3.12 apresenta as atividades realizadas e avaliadas, através do relatório enviado ao NPA, por
ordem cronológica, incluindo uma breve avaliação pelos responsáveis.
Tabela 4.3.12 - Atividades por ordem cronológica
ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

DATA DE REALIZAÇÃO

BREVE AVALIAÇÃO

Concurso "Language
Learning"- AT6
Resp.: - Maria
Albertina Anjo

Albertina Anjo e Inês
Soares (Docente
bibliotecária)

26 de setembro de 2014

Comemoração do Dia
Europeu das LínguasAT7 - Resp.: Margarida Macedo e
Albertina Anjo

Margarida Macedo e
Albertina Anjo

26 de setembro de 2014

Os alunos das turmas A e M do 10.º ano
elaboraram textos em língua inglesa sobre a
importância da aprendizagem de línguas
estrangeiras. Foram selecionados 8 textos que
se encontram publicados no blogue da
Biblioteca Luís Amaro de Oliveira. Aspetos
positivos: Elevada motivação dos alunos na
produção escrita em língua inglesa e
enriqueceram de conhecimentos inerentes à
diversidade linguística na Europa. Aspetos
negativos: Nada a registar.
Exposição de cartazes alusivos ao Dia
Europeu das Línguas e provérbios nos
diferentes idiomas lecionados. Decoração da
sala dos professores, sala de convívio dos
alunos átrio e corredor da ESEQ com 28
balões e estrelas. Aspetos positivos: Trabalho
colaborativo e interdisciplinar entre docentes e
outros atores educativos. Motivação dos
alunos envolvidos. Aspetos negativos: Gestão
do tempo.

Dia de la Hispanidad: AT40 - Resp.: - Maria
das Dores Silva

Maria das Dores Silva

12 de outubro de 2014

Exposição de elementos relacionados com a
Espanha e os países hispânicos, em
comemoração da conquista das Américas por
Cristobão Colombo. Aspetos positivos:
Ilustração de aspetos da cultura hispânica à
Comunidade Escolar e em particular aos
alunos que frequentam Espanhol, como língua
estrangeira. Aspetos negativos: nada a
salientar

Sessão de Literacia
Fátima Batista
Financeira- AT2 Resp.: - Fátima Batista

20 de outubro de 2014

A atividade decorreu com sucesso, tendo o
palestrante motivado os alunos para o tema
poupança e sensibilizando-os para a
necessidade de poupar. Aspetos positivos: A
sessão contribuiu para aprofundar
conhecimentos no âmbito da disciplina de
Economia A e para estimular os alunos a
poupar. Aspetos negativos: nada a salientar.

Halloween
Competition; - AT13 Resp.: - Isabel Costa

Grupo de Inglês

Última semana de
outubro

As turmas foram convidadas a elaborar
chapéus e abóboras alusivas à época de
Halloween Aspetos positivos: atividade com
muita participação e dinamismo Aspetos
negativos: nada a salientar.

XXXIII Olimpíadas
Portuguesas de
Matemática- AT1 Resp.: - Ana Fonseca
Ramos

Ana Fonseca Ramos

Novembro 2014

Os alunos resolveram problemas que a
Sociedade Portuguesa de Matemática propôs,
do acordo com o nível de escolaridade.
Aspetos positivos: Muitos alunos participantes.
Aspetos negativos: nada a salientar.

Novembro de 2014 a
janeiro de 2015

Sensibilização dos alunos da turma A do 9.º
ano para refletirem sobre Mandela, a
Liberdade e a Paz e expressarem essa
reflexão em trabalhos. Uma tela foi enviada
para a exposição.
Aspetos positivos: Reflexão dos alunos sobre
Mandela, a liberdade e a Paz.
Envolvimento da ESEQ em projetos da
comunidade poveira. Aspetos negativos: nada
a salientar.

Educação para a Paz - Alda Ferreira
PR- 7 - Resp.: - Alda
Rui Santos
Ferreira
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Comemoração da
assinatura do
Armistício- AT4 Resp.: - Grupo de
História

RESPONSÁVEIS
Maria Fernanda Duarte,
José Alberto Moreira,
Maria Antonieta Silva

Formação
Emília Subida e Maria
Delegado/subdelegado José Frutuoso
de Turma - AT34 Resp.: - Emília Subida

Concurso” Conto que
Contas” - AT93 Resp.: - Graça Maria
Hipólito Reis Pedrosa
Campos Gandra

Graça Maria H. R. P. C.
Gandra e Paula
Ressurreição Marques

Exposição de réplicas
do Museu do PradoAT41 - Resp.: - Maria
das Dores Silva-

Maria das Dores Silva

Filosofia,
Argumentação e
Pensamento CríticoAT3 - Resp.: - Zélia
Pereira e Amália
Monteiro com a
colaboração do grupo
de filosofia.

Zélia Pereira e Amália
Monteiro com a
colaboração do grupo
de Filosofia.

DATA DE REALIZAÇÃO
11 de novembro de
2014

BREVE AVALIAÇÃO
A atividade decorreu como previsto
cumprindo-se os objetivos propostos. Aspetos
positivos: Sensibilização dos alunos para a
importância da comemoração dos eventos
históricos; promoção do interesse pela História
Local e desenvolvimento da cidadania.
Aspetos negativos: nada a assinalar.

11 de novembro de
2014

A atividade teve um elevado nº de
participantes e decorreu de acordo com o
planificado, tendo-se cumprido os objetivos
propostos. Aspetos positivos: Os alunos
consideraram que esta formação: foi útil,
oportuna e profícua; contribuiu para uma
clarificação de ideias; reforçou o
conhecimento sobre o papel/função do
Delegado e mostrou que a ESEQ procura
dinamizar os jovens para a construção de uma
escola melhor. Aspetos negativos: Nada a
referir
De 15 de novembro de
Proposta aos alunos do 7.º B e do 11.º C a
2014 a 12 de fevereiro
escrita de um conto que envolvesse
de 2015
conteúdos de Matemática e que contemplasse
o tema "Matemática e Magia", para o ensino
básico, ou "Matemática e Arte", para o ensino
secundário.
Até meados de janeiro de 2015, os alunos
escreveram os contos que posteriormente
foram lidos, analisados e avaliados pelas
professoras de Português e de Matemática
das referidas turmas.
As professoras selecionaram três contos de
cada turma (como referia o regulamento do
concurso) que passaram à final nacional, onde
seriam filtrados por um júri da SPM Sul Universidade de Évora.
Os alunos receberam um diploma de
participação no concurso. Aspetos positivos:
Os alunos participaram com interesse e
mostraram entusiasmo nesta forma de
promover a interdisciplinaridade, com a
articulação de diversas áreas do saber, tais
como matemática, português e expressões,
entre outras.
Os alunos do 7.º ano foram muito criativos na
elaboração dos seus contos. Aspetos
negativos: Alguns alunos, talvez pela
dificuldade dos temas, copiaram parte de
textos disponíveis na internet sem os
referenciarem como sendo cópias.
De 17 a 30 de novembro Exposição de réplicas de algumas das obras
de 2014
existentes no museu do Prado, em Madrid.
Aspetos positivos: Permitir que a Comunidade
Escolar conhecesse alguns dos pintores mais
conceituados mundialmente e algumas das
obras expostas num dos museus mais
conhecidos. Aspetos negativos: - nada a
assinalar.
20 de novembro de
Workshop "Diálogo, argumentação e
2014
pensamento crítico", orientado pelo Dr. Tomás
Carneiro.
Objetivos: desenvolver capacidades de
diálogo e de argumentação educada e crítica
nos alunos.
Aspetos positivos: Do "questionário de
opinião" aplicado aos alunos no final da
sessão, conclui-se que o Workshop foi do seu
agrado, gostariam de ter mais sessões
semelhantes e recomendariam o Workshop
aos amigos. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
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Comemoração do Dia
Mundial da FilosofiaAT26 - Resp.: - Zélia
Pereira com a
colaboração do Grupo
de Filosofia

Grupo de Filosofia

20 de novembro de
2014

Comemoração do Dia
Mundial da Filosofia AT36 - Resp.: Fernando Souto

Fernando Souto

20 e 21 de novembro de
2014

Colóquio “O Foral da
Póvoa de Varzim,
quinto centenário” AT27 - Resp.: - Maria
Antonieta Silva

Maria Antonieta Silva

21 de novembro 2014

Ida ao teatro Visualização da peça
de teatro “A invenção
do Natal”, no Cine
Teatro Garrett da
Póvoa de Varzim.AT70 - Resp.: - Maria
João Niz Casanova
Padre Afonso Soares
professor do Instituto
Municipal Secundário
e reitor do Liceu
Nacional da Póvoa de
Varzim- AT37 - Resp.:
- Fernando Souto

Maria João Niz
Casanova

3 de dezembro de 2014

Fernando Souto

4 de dezembro de 2014

Visita à exposição “A
Emília subida; Manuel
Física no dia-a-dia na
Rato
escola”.- AT32 - Resp.:
- Manuel Rato

9 de dezembro de 2014

Corta-mato concelhioAT14 - Resp.: Cândida Leite

10 de dezembro de
2014

Grupo de Educação
Física

BREVE AVALIAÇÃO
Realizado um Workshop subordinado ao tema
"Filosofia, argumentação e pensamento
crítico". Aspetos positivos: Da análise às
respostas dadas no questionário de opinião
apresentado aos alunos, podem-se retirar as
seguintes elações:
- a ação foi proveitosa, propiciou a crítica
argumentativa e a discussão educada de
ideias. Aspetos negativos: nada a assinalar.
Apresentação em aula do tema: " Leonardo
Coimbra, Filósofo, Professor do Liceu da
Póvoa de Varzim e Ministro da Instrução na
1.ª República". Aspetos positivos: Divulgação
do contributo de uma personalidade de
renome no panorama cultural e filosófico
português. Contributo para o conhecimento de
um antigo e prestigiado professor do Liceu da
Póvoa de Varzim. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
No Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim, os
alunos, assistiram a uma apresentação sobre
o Foral Manuelino da Póvoa de Varzim.
Aspetos positivos: Esta apresentação
constituiu um momento privilegiado de
desenvolvimento de uma consciência cívica e
social; promoveu o gosto pela História local e
pela preservação do Património; contribuiu
para o gosto pela disciplina de História; foi um
momento de partilha entre os alunos e a
professora. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
A atividade decorreu positivamente e houve a
satisfação plena das expectativas criadas.
Aspetos positivos: Dar a conhecer novos
espaços e atividades; proporcionar novas
experiências aos alunos, bem como vivências
do maravilhoso, do fantástico e do imaginário.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Conferência sobre o Padre Afonso Soares,
fundador e reitor do Liceu da Póvoa de Varzim
no dia da passagem do centenário da sua
morte.
Conferência aberta à comunidade escolar.
Aspetos positivos: Dar a conhecer a História
do Liceu da Póvoa de Varzim.
Dar a conhecer os nomes dos principais
fundadores do Liceu da Póvoa de Varzim.
Enaltecer a figura e a importância pedagógica
do P.e Afonso Soares. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
Decorreu de acordo com o previsto. Aspetos
positivos: Contacto com entidades culturais da
cidade da Póvoa de Varzim. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Corta Mato Concelhio com a presença de
todas as escolas EB 2/3 e Secundárias do
concelho.
Provas para todos os escalões masculinos e
femininos. Aspetos positivos: Campeões
individuais e coletivos em vários escalões.
Intercâmbio desportivo e fair play de todos os
participantes.
A repetir sem dúvida nos próximos anos.
Aspetos negativos: nada a assinalar..
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“Tardes da
Matemática” - AT38 Resp.: - José Paulo
Sousa

José Paulo Sousa

10 de dezembro de
2014

Visita aos Correios da
Póvoa de Varzim:
enviar a carta ao Pai
Natal.- AT71 - Resp.: Maria João Niz
Casanova

Maria João Niz
Casanova

10 de dezembro de
2014

Torneio de Voleibol da
ESSE - AT15 - Resp.:
- Cândida Leite

Grupo de Educação
Física

12 de dezembro de
2014

Visita à Exposição “A
Física no dia-a-dia na
Escola” - AT31 Resp.: - Manuel Rato

Manuel Rato e Ana
Felgueiras

12 dezembro 2014

" D ajuda" - AT46 Resp.: - Manuela
Vilarinho

Manuela Vilarinho,
Tiago Pacheco, alunos
do 10.º D

12 de dezembro de
2014

Abrindo Portas - AT39
- Resp.: - Ana Maria
Felgueiras

Ana Maria Felgueiras e
Maria Albertina Anjo

15 de dezembro de
2014

BREVE AVALIAÇÃO
Duas palestras proferidas por professores
universitários do Departamento de Matemática
da Universidade de Coimbra no auditório da
nossa escola. A primeira palestra destinada
aos alunos do 12.º ano foi realizada pelo Dr.
Armando Gonçalves, professor universitário
da Universidade de Coimbra, com o tema
Indução Matemática. A segunda palestra
destinada aos alunos do 7.º e 8.º anos foi
proferida pela Dra. Marta Pascoal, professora
universitária da Universidade de Coimbra, com
o tema “Aqui há grafo”. Aspetos positivos: As
“Tardes de Matemática” serviram para mostrar
a Matemática de uma forma apelativa e
interativa com os alunos e motivar os alunos
para o estudo da matemática. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
A atividade decorreu positivamente e houve a
satisfação plena das expectativas criadas.
Aspetos positivos: Preparar para a vida ativa;
fomentar atividades em grupo como meio de
aprendizagem e desenvolvimento da
sociabilidade; conhecer novos espaços e
proporcionar novas experiências. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Inscrição voluntária dos alunos.
Calendarização dos jogos.
Realização dos jogos por género e ano de
escolaridade.
Apuramento dos vencedores
Aspetos positivos: Excelente adesão dos
alunos; ambiente do torneio emotivo e muito
participativo. Aspetos negativos: O espaço
para a realização do torneio fica muito aquém
das reais necessidades, o que promove várias
vezes situações de conflito entre jogadores a
assistentes.
A atividade decorreu dentro dos parâmetros
previstos. Aspetos positivos: Estimulou os
alunos para conteúdos programáticos.
Permitiu o contacto com uma entidade cultural
da Póvoa de Varzim. Aspetos negativos: nada
a assinalar.
Cabaz de Natal organizado pelos alunos com
bens de primeira necessidade, alimentares ou
não, a ser entregue anonimamente pelo Dr.
Tiago Pacheco a uma família carenciada de
um dos alunos da ESEQ. Aspetos positivos: - Os alunos revelaram grande sentido de
solidariedade; reforço da a articulação escolafamília; fomento das relações cooperativas
entre os vários atores educativos da ESSE;
sensibilização e envolvimento dos alunos
como cidadãos da sociedade civil; reforço da
capacidade interventiva dos jovens como
futuros cidadãos ativos. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
Os alunos do 11.º C e do 11.º O receberam
crianças do Instituto Maria da Paz Varzim
entregando um cabaz de Natal com alimentos,
roupa e brinquedos. Os alunos redigiram um
texto descrevendo este evento e o impacto na
formação e reforço da ligação à comunidade
poveira. Aspetos positivos: Reforço das
competências sociais e trabalho em grupo;
reforço da ligação da ESEQ à comunidade;
alerta para a importância do voluntariado;
reforço do espírito natalício e desenvolvimento
das competências de escrita em língua
inglesa. Aspetos negativos: nada a assinalar.
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“Nós e os outros” AT24 - Resp.: - Maria
Albertina Anjo

Albertina Anjo e Inês
Soares (bibliotecária)

15 de dezembro de
2014

Espetáculo "Payassu"AT43 - Resp.: - Maria
Filomena Pacheco

Docentes de Português 15 de dezembro de
que lecionam a
2014
disciplina de Português 11.º ano

Campanha de
solidariedade - AT54 Resp.: - Dulce Caseira

Diretor de Turma do 10.º 15 de dezembro de
C - Dulce Caseira e
2014
representantes dos
encarregados de
educação da turma

“Ver o passado para
viver o futuro” - AT35 Resp.: - Maria José
Frutuoso

Maria José Frutuoso

16 de dezembro de
2014

Aprender a PouparAT42 - Resp.: - Paula
Marques

Paula Marques e
Viviana Barreiras

16 de dezembro de
2014

Feirinha de Natal com
Torneio de Futebol
Natalício - AT45 Resp.: - Maria
Filomena Pacheco

Maria Filomena
Pacheco
e
Maria Antonieta Silva

16 de dezembro de
2014

Cabaz Solidário AT55 - Resp.: - Júlio
Silva

Júlio Silva

17 de dezembro de
2014

BREVE AVALIAÇÃO
Os alunos do 11.º O receberam crianças da
Instituição Maria da Paz Varzim na Biblioteca
da ESEQ. Foram lidos contos de Natal, houve
momentos dedicados à aprendizagem de
vocábulos em língua inglesa, jogos e entrega
de um cabaz de Natal. Aspetos positivos:
Contacto/convívio entre alunos da ESEQ e
crianças do Inst. Maria da Paz Varzim;
abertura da ESEQ à comunidade. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Visionamento do espetáculo "Payassu" na
Igreja Matriz da Póvoa de Varzim. Aspetos
positivos: - Contextualização do estudo do
conteúdo programático "Sermão de Santo
António aos Peixes" de Padre António Vieira.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Iniciativa dos alunos como forma de participar
no projeto "Eça Dinâmica". que resolveram
fazer um cabaz de Natal composto por bens
alimentares.
Visita ao Instituto Maria da Paz Varzim onde
se entregou o cabaz. Aspetos positivos:
formação cívica dos alunos e conhecimento
de realidades diferentes; consciencialização
da necessidade de fazer parte da solução
para os problemas sociais. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
A atividade esteve de acordo com o previsto.
Aspetos positivos: contribuiu para o
desenvolvimento de competências de
integração no mundo do trabalho, reforçou e
valorizou atitudes e valores alusivos à prática
de uma cidadania ativa.
Alunos participativos e interventivos. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Os elementos do Banco BPI fizeram uma
apresentação sobre o tema "A importância de
poupar" inserida no "Plano Nacional de
Formação Financeira" do Banco de Portugal.
Os alunos foram convidados a participar,
analisando questões- problema. Aspetos
positivos: Registou-se uma participação
bastante positiva dos alunos respondendo ás
solicitações mas também questionando os
palestrantes. Aspetos negativos: Por vezes,
durante os debates, havia dificuldade em
controlar o ruído.
- Realização de uma feira de Natal e torneio
de futebol para angariação de fundos para
subsidiar uma visita de estudo a Paris.
- Dinamização do último dia de aulas do 1.º
período. Aspetos positivos: - Desenvolvimento
de capacidades de organização de atividades
com autonomia e responsabilidade por parte
dos alunos;
- Cooperação em atividades de grupo.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Deslocação ao Instituto Maria da Paz Varzim.
Convívio com as crianças e responsáveis.
Canções alusivas à época de Natal, cantadas
pelas crianças. Oferta dos bens oferecidos
pelos alunos à instituição.
Fotografia de conjunto entre todos os
intervenientes. Aspetos positivos: Atividade
marcante para os alunos e crianças, para mais
sendo a época de Natal, uma época de
dádivas. Aspetos negativos: nada a assinalar.
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Visita ao centro urbano Viviana Barreiras; Graça 19 de dezembro de
da cidade do Porto Ramos e Márcia Sousa; 2014
VE-7 Resp.: - Viviana
Barreiras

“Violação dos Direitos
do Homem” - AT8 Resp.: - Manuela
Sampaio

Manuela Sampaio;
alunos do 12.º E, 12.º L
e 12.º J

Final do 1.º período
(2014)

Eça Dinâmica 11.º M AT12 - Resp.: - Isabel
Costa

Alunos do 11.º M

2.º período (2015)

“Espaços Revelados”
PR- 1 - Graça Dinis

Graça Dinis

Ao longo do 2.º período

“Cabelos de Vento”
PR- 2 - Graça Dinis

Graça Dinis

Ao longo do 2.º período
(2015)

Celebração do Dia de
Reis - AT48 - Resp.: Grupo de Espanhol

Grupo de Espanhol

5 de janeiro de 2015

BREVE AVALIAÇÃO
A atividade decorreu conforme o previsto.
A visita teve como principais objetivos
sensibilizar os alunos para o facto de o CBD
ser uma área que se distingue das restantes
áreas da cidade pela sua grande
concentração de atividades terciárias e
perceber, in loco, a dinâmica espacial e
funcional do CBD, bem como a expansão
urbana e os principais problemas urbanos.
Aspetos positivos: Permitiu que os alunos
verificassem em contexto real os conteúdos
abordados em contexto de sala de aula;
intercâmbio entre pares e professores;
enriquecimento pessoal de cada um;
partilha de novas experiências; Aspetos
negativos: nada a assinalar.
A atividade teve bastante êxito junto da
comunidade educativa. Aspetos positivos:
Sensibilização da comunidade para o
problema da violação dos Direitos do Homem
e consequente discussão sobre esta
problemática por parte dos visitantes da
exposição. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Angariação de fundos para compra de objetos
emblemáticos poveiros e redação, em inglês,
de uma carta para Owen. Aspetos positivos:
Promoção e expansão da língua inglesa;
motivar para a solidariedade; conhecer novas
realidades e vivencias; combater o crescente
egoísmo e solidão da sociedade moderna
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Alguns espaços da escola foram
intervencionados com esculturas de grande
porte segundo um tema. Os trabalhos foram
desenvolvidos no âmbito da disciplina de
Oficina de Artes e foi extensível a todos os
alunos das turmas do 12.º G e 12.º H
mediante a responsabilidade da professora
Graça Dinis e colaboração da professora
Maria João Araújo. Aspetos positivos: Mostrar
os trabalhos desenvolvidos pelas turmas no
curso de artes; animar os espaços da escola
de modo surpreendente; desenvolver a
colaboração entre os alunos Aspetos
negativos: falta de espaços onde os alunos
possam realizar trabalhos de alguma
dimensão e trabalhar fora do âmbito das
aulas.
Exposição de desenhos de grandes
dimensões dos alunos do 11.º I no âmbito da
disciplina de Desenho A. Aspetos positivos:
mostrar e divulgar as obras dos alunos;
desenvolver a ação colaborativa entre os
alunos; animar os espaços da escola. Aspetos
negativos: falta de espaços de trabalho e de
exposição.
Apresentação levada a cabo por alguns
alunos de espanhol da Cabalgata de los
Reyes, celebração típica espanhola do Dia de
Reis. Distribuição de caramelos e chocolates
aos alunos, funcionários e professores da
escola alusiva à prática dos Reis de distribuir
caramelos e carbón. Aspetos positivos:
participação voluntária dos alunos nesta
atividade. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
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“Espécies Invasoras” – Custódia Lima, Helena
A - AT28 - Resp.: Mateus, Emília Subida,
Custódia Lima
Maria José Frutuoso e
Manuela Vilarinho

De 6 a 9 de janeiro de
2015

“Biodiversidade
Marinha” - AT30 Resp.: - Alice Dias

Alice Dias, Ana Maria
Felgueiras, Elsa
Almeida, Margarida
Coelho, Maria José
Frutuoso e Teresa
Moreira

7 e 9 de janeiro de 2015

Parlamento dos
Jovens - Debate com
um Deputado da
Assembleia da
República - AT60 Resp.: - Margarida
Pinheiro da Costa
Almeida

Margarida Almeida;
Deolinda Rodrigues;
Viviana Barreiros

12 de janeiro de 2015

“Compreender e viver
a sexualidade” - AT50
- Resp.: - Teresa
Moreira

Coordenação de
12, 14, 28 de janeiro e
Educação para a Saúde, 12 de fevereiro de 2015
SPO

“Passado, Presente e
Emília Subida
Futuro” - AT58 - Resp.:
- Emília Subida

14 de abril de 2015

Espetáculo teatral "O
Ângela Grave
Império- Os Lusíadas
vs a Mensagem"AT94 - Resp.: - Ângela
Grave

14 a 16 de janeiro de
2015

BREVE AVALIAÇÃO
A atividade decorreu de acordo com o
previsto, os alunos demonstraram atitude
cívica e interesse perante a temática
abordada. Aspetos positivos: os alunos
relacionaram conteúdos adquiridos na sala de
aula com situações no âmbito da Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Palestra aos alunos sobre a Biodiversidade
Marinha, os habitats existentes no oceano; as
áreas protegidas como zonam marinhas em
Portugal e principais ameaças que as afetam;
curiosidades do oceano e como preservar o
oceano. Aspetos positivos: preparação de
cidadãos aptos para equacionar e viver num
mundo globalizado onde se valorize o respeito
pelo Homem e pelo Ambiente; formação
contínua da população escolar e contribuição
para a melhoria de qualificações da população
da região. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Debate entre os alunos candidatos a
deputados com o deputado da Assembleia da
República sobre o tema anual, com uma
exposição prévia da responsabilidade doeste.
Aspetos positivos: Desenvolvimento do
espírito cívico; consciencialização da
importância do debate e da intervenção do
jovem cidadão na vida pública; clarificação
das funções da Assembleia da República na
sociedade; motivação dos jovens para a
intervenção na sociedade. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
A atividade decorreu como previsto. Aspetos
positivos: contributo para se encarar a
sexualidade numa dimensão humana e de
respeito pelo outro promovendo a sinceridade
e autenticidade nas relações interpessoais;
saber prevenir e evitar comportamentos de
risco no âmbito da sexualidade. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Os alunos, em grupo, recolheram dados e
sintetizaram a informação sobre a sua
integração futura na sociedade,
nomeadamente no mundo laboral.
O trabalho culminou na realização de uma
sessão sobre a temática na qual foram
apresentados os trabalhos dos alunos.
Aspetos positivos: A atividade contribuiu para
o desenvolvimento nos jovens de
competências de integração no mundo do
trabalho, valorizou atitudes e valores alusivos
à prática de uma cidadania ativa e a
comunicação e a sociabilidade entre os
jovens. Aspetos negativos: nada a assinalar.
Os alunos assistiram a uma adaptação das
obras "Os Lusíadas" e "Mensagem" pela
Companhia de Teatro ETC, no Cine teatro
Garrett. Aspetos positivos: Os alunos
assistiram a uma adaptação das obras "Os
Lusíadas" e "Mensagem" e concluíram que a
atividade excedeu as expectativas iniciais,
pois consolidaram os conhecimentos
adquiridos e ficaram motivados para o estudo
da obra de Fernando Pessoa. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
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Visita de estudo ao
Núcleo Museológico
da Igreja Românica de
Rates- VE-13 Resp.: Ondina Morim

Ondina Morim

22 de janeiro de 2015

“Relações afetivas
Saudáveis” - AT51 Resp.: - Teresa
Moreira

Coordenação da
26 de janeiro e 2, 10 e
Educação para a Saúde, 11 de fevereiro de 2015
Serviço de Psicologia e
Orientação

"La Chandeleur - dia
dos crepes” - AT56 Resp.: - Margarida
Macedo

Margarida Macedo

2 de fevereiro de 2015

“Olimpíadas de
Escrita” - AT96 Resp.: - Ângela Grave

Ângela Grave e Inês
Soares

Ao longo do mês de
fevereiro de 2015

Visita à Biblioteca
Municipal Rocha
Peixoto da Póvoa de
Varzim- AT72 - Resp.:
- Maria João Niz
Casanova

Maria João Niz
Casanova

4 de fevereiro de 2015

Visita à Câmara
Municipal da Póvoa de
Varzim para consulta
do PDM - AT63 Resp.: - Graça Ramos

Graça Ramos; Viviana
Barreiras; Mária Sousa
e Nadir Ribeiro

09, 10 e 12 e fevereiro
de 2015

BREVE AVALIAÇÃO
Visita à Igreja Românica de Rates e Núcleo
Museológico; Visita à Igreja Românica de Rio
Mau.
Aspetos positivos: contacto com exemplos
arquitetónicos e escultóricos da época
Medieval "in loco" como forma de valorizar o
património Artístico e Cultural da região e
interiorizar a defesa do Património como ato
de Cidadania, com vista a melhorar os
resultados escolares; oportunidade de integrar
uma visita guiada pelo Dr. José Flores, do
Museu Municipal de Etnografia e História da
Póvoa de Varzim. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
A atividade decorreu como previsto. Os alunos
comportaram-se com civismo e participaram
ativamente nas atividades. Aspetos positivos:
contributos para os alunos fortalecerem
competências de relacionamento interpessoal,
reconhecendo a importância da comunicação
numa relação afetiva; aprendizagem da
identificação dos sinais de uma relação
amorosa violenta, e debateram estratégias
para prevenir ou lidar com a essa situação.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Realizou-se a oficina(confeção) de crepes,
na sala de convívio da ESEQ com a
participação de alguns alunos do 8.º A
divulgando uma festa tradicional francesa.
Aspetos positivos: a participação e o
envolvimento dos alunos; a colaboração da
cantina escolar. Aspetos negativos: atraso na
confeção dos crepes devido a deficiente
condição de equipamento.
Os alunos foram convidados a produzir textos
de diferentes tipologias, partindo da citação de
um escritor. De seguida, foram selecionados
os melhores textos, de acordo com o escalão
e respetiva categoria. Os alunos cujos textos
foram selecionados participaram nas
Olimpíadas de Escrita, iniciativa da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, na Diana bar,
na presença do escritor, António Mota.
Aspetos positivos: A atividade despertou nos
alunos o gosto pela escrita. Os alunos da
ESEQ conseguiram os primeiros prémios no
escalão C das categorias poesia e prosa, e o
terceiro lugar na categoria poesia. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
A atividade decorreu positivamente superando
plenamente as expectativas criadas. Aspetos
positivos: A ida à biblioteca, para ouvir contos
e manusear livros, permitiu estimular ainda
mais o gosto pela leitura, aperfeiçoar a
linguagem verbal/oral, estimular o
desenvolvimento de todas as expressões de
comunicação e conhecer novos espaços.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
A atividade decorreu como planificado.
Os alunos tiveram a oportunidade de perceber
todo o trabalho desenvolvido para a
elaboração do Plano Diretor Municipal, bem
como a sua importância na prevenção e
resolução dos problemas urbanos. Aspetos
positivos: contato com o Plano Diretor
Municipal da Póvoa de Varzim percebendo,
em contexto real, os conteúdos abordados em
aula; partilha de experiências. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
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BREVE AVALIAÇÃO

10 de fevereiro de 2015

A exposição decorreu dentro da normalidade
sendo os trabalhos dos alunos elogiados por
alunos, professores, funcionários e membros
da comunidade. Aspetos positivos: A
prontidão dos alunos em participarem
voluntariamente nesta atividade; a
colaboração dos colegas de área de Artes.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
A palestra decorreu como previsto. Os alunos
participaram ativamente nas atividades.
Aspetos positivos: fortalecimento de
competências de relacionamento interpessoal,
reconhecendo a importância da comunicação
numa relação afetiva. Aspetos negativos: nada
a assinalar.
- A atividade decorreu como o previsto, sendo
os objetivos pretendidos terem sido
completamente alcançados. Aspetos positivos:
- Cumprimento integral dos objetivos
propostos; interesse e interação entre os
palestrantes e assistentes; diálogo
permanente entre os assistentes e os
palestrantes no sentido destes darem as
respostas às perguntas dos alunos. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Visita de estudo a Paris/Palácio de Versailles
cumprindo o roteiro previsto. Aspetos
positivos: enriquecimento cultural dos alunos;
tomada de consciência de uma cidadania
europeia; cooperação em atividades de grupo.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Os alunos tiveram oportunidade de assistir ao
processo de fabrico do chocolate até à fase de
embalagem para comercialização.
Os alunos manifestaram curiosidade durante a
visita e viram as suas expectativas satisfeitas.
Aspetos positivos: consolidação de
conhecimentos sobre a Unidade 3: Produção
e Processo Produtivo da área de economia; a
satisfação de expetativas geradas aquando da
sua proposta. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
A atividade decorreu de acordo com os
objetivos previstos tendo os alunos
demonstrado interesse perante o percurso e
as temáticas abordadas. Aspetos positivos:
enriquecimento, gosto cultural e histórico dos
alunos; tomada de consciência de uma
cidadania correta; consolidação de alguns
conhecimentos da nossa história; a visita
correspondeu às expectativas geradas
proporcionando momentos de partilha e
convívio saudável. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Aspetos positivos: A adesão dos alunos aliada
ao seu desempenho desportivo. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
A atividade decorreu com muito interesse,
tendo os palestrantes convidados esclarecido
as dúvidas dos alunos, através das suas
experiências de vida quer pessoais, quer
profissionais. Aspetos positivos: contributo
positivo para esclarecer dúvidas para ingresso
no mercado de trabalho nas áreas de
economia e gestão. Aspetos negativos: nada a
assinalar.

Exposição “Dia de S.
Valentim” (How to say
"I love you" with a
book quote - AT9 Resp.: - Carla Seixas

Grupo de Inglês

Compreender e viver a
sexualidade - AT53 Resp.: - Teresa
Moreira

Coordenação da
13 de fevereiro de 2015
Educação para a Saúde,
Serviço de Psicologia e
Orientação

"(H)Á CONVERSA
PARA O FUTURO"AT61 - Resp.: - Júlio
Silva

Júlio Silva, alunos das
Turmas C e E do 12.º
ano do curso de
Ciências e Tecnologias.

13 de fevereiro de 2015

Visita ao Palácio de
Versalhes – França VE- 4 Resp.: - Maria
Filomena Pacheco

Maria Filomena
Pacheco e Antonieta
Silva

De 15 a 18 de fevereiro
de 2015

Visita à fábrica
"Imperial - Produtos
Alimentares, SA- VE11 Resp.: - Fátima
Batista

Fátima Batista

19 de fevereiro de 2015

Visita de estudo ao
Museu Interativo e
Parque Temático
World of Discoveries VE-10 Resp.: - Teresa
Viana

Teresa Viana e Paula
Marques

20 de fevereiro de 2015

Corta-mato distrital do
DE- AT16 - Resp.: Cândida Leite
Debate/EncontroAT62 - Resp.: - Fátima
Batista

Grupo de Educação
Física

23 de fevereiro de 2015

Fátima Batista

23 de fevereiro de 2015
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BREVE AVALIAÇÃO

Ação de Formação de José Milheiro
Matemática do 10.º
ano: "O domínio da
lógica e teoria de
conjuntos no Novo
Programa e nas Metas
Curriculares de
Matemática A" - AT68
- Resp.: - José Milheiro

23 de fevereiro de 2015

“João Ricardo Pateiro Mónica Cereja Faria,
vem à escola” - AT76 - Maria João Niz
Resp.: - Mónica Cereja
Faria

25 de fevereiro de 2015

Palestra sobre "A
Poesia e a Química" AT66 - Resp.: Manuel Rato

27 de fevereiro de 2015

Atividade de formação relativa ao novo
programa de Matemática A para o 10.º ano.
O formador desenvolveu o tema seguindo-se
a realização, por parte dos presentes, de
algumas tarefas. Aspetos positivos: nova
perspetiva relativamente ao novo programa de
Matemática A e às metas curriculares para o
décimo ano; reflexão sobre a importância da
lógica na formalização matemática e a sua
relação com o quotidiano. Aspetos negativos:
escassez de tempo.
Os alunos conheceram alguns utensílios de
trabalho de um jornalista radiofónico, como o
microfone e o gravador. O encontro constituiuse como momento de aprendizagem e de
diversão. Todos os objetivos foram
concretizados. Aspetos positivos: a motivação
dos alunos e a sua participação interventiva, o
convívio proporcionado e o contacto com um
jornalista de uma rádio nacional, a
aprendizagem adquirida e a motivação para o
mundo laboral. De destacar, os momentos de
diversão e aprendizagem. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
Os objetivos previstos foram alcançados.
Aspetos positivos: abordagem estimulante e
inovadora dos conteúdos programáticos, fora
do contexto sala de aula. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
Os alunos leram pequenos excertos das obras
dos autores convidados. De seguida, partindo
de um tema proposto, os escritores
apresentaram a sua perspetiva pessoal
interagindo entre eles e os alunos. Aspetos
positivos: o objetivo do encontro excedeu as
expectativas, quer pela qualidade dos
escritores, quer pelo ambiente vivido; estímulo
dos alunos para a leitura e para a escrita.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Correu muito bem. Proporcionou aos alunos a
recolha de informações sobre os diferentes
cursos da Universidade e a realização de
experiências, ajudando-os assim na tomada
de decisão vocacional a realizar no fim do
nono ano de escolaridade Aspetos positivos:
avaliação muito positiva feita pelos alunos.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
A atividade internacional denominada
"International Masterclasses – hands on
particle physics" decorreu na Faculdade de
Ciências da UP no Departamento de Física.
Os alunos assistiram às palestras: "As
partículas elementares e os aceleradores de
partículas" por Nuno Castro e "O bosão de
Higgs", por João Rosa, e realizaram uma
prova, utilizando as mesmas ferramentas que
os cientistas utilizam no CERN, na tentativa de
detetar partículas, tais como o bosão de
Higgs. Após a realização das provas, tiveram
oportunidade de, em vídeo-conferência com o
CERN, colocar questões relacionadas com o
trabalho realizado nesse centro internacional
de investigação. Aspetos positivos: motivação
para o estudo das Ciências em geral e em
particular da Física; contacto com o meio
universitário; Contacto com o trabalho
científico; abordagem diferente do tema fora
da sala de aula. Aspetos negativos: elevado
grau de dificuldade do tema para os alunos do
10.º ano.

Helena Mateus; Manuel
Rato; Olga Silva

Encontro de escritores Ângela Grave
na ESEQ, no âmbito
do evento "Correntes
d' Escritas, iniciativa
da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim. AT95 - Resp.: - Ângela
Grave

27 de fevereiro de 2015

13.º Mostra Da
Universidade do PortoVE-12 Resp.: Conceição Prisco

Conceição Prisco
(Psicóloga) e Emília
Subida (Diretora de
Turma)

13 de março de 2015

Participação nas
"Masterclass em
Física das Partículas"VE-9 Resp.: - Pedro
Martins

Pedro Martins e António
Vinhas

14 de março de 2015
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Visita ao Alentejo - VE- Graça Ramos; Viviana
14 Resp.: - Graça
Barreiras; Márcia Sousa
Ramos
e Nadir Ribeiro.

16 e 17 de março de
2015

Torneio de Badminton
da ESSE - AT18 Resp.: - Cândida Leite

18 de março de 2015

Grupo de Educação
Física

Espetáculo "Os Maias" Maria Filomena
- AT44 - Resp.: - Maria Pacheco, Isabel Caldas,
Filomena Pacheco
Ana Passos, Margarida
Almeida, Isabel Maio

18 de março de 2015

Palestra - A Química
com o Professor Dr.
Carlos Corrêa- AT67 Resp.: - Pedro Martins

Pedro Martins

18 de março de 2015

Jogos Desportivos
Municipais - AT17 Resp.: - Cândida Leite

Grupo de Educação
Física

18 e 19 março de 2015

"O que os
Alice Dias e alunos do
adolescentes deveriam 11.º E
saber sobre..."- AT65 Resp.: - Alice Dias

19 de março de 2015

“Feira dos minerais” AT5 - Resp.: - Ana
Maria Felgueiras

19 e 20 de março de
2015

Margarida Coelho, Ana
Felgueiras, Emília
Subida, Elsa Almeida,
Maria José Frutuoso,
Teresa Moreira, Alice
Dias, Helena Sá,
Custódia Lima e
Manuela Vilarinho

BREVE AVALIAÇÃO
A atividade decorreu conforme planeado.
Os objetivos foram cumpridos, os alunos
tiveram a oportunidade de verificar em
contexto real os conteúdos abordados em sala
de aula, bem como perceber a importância
dos transportes, nomeadamente aéreo, no
contexto nacional e internacional, estabelecer
comparações entre a paisagem agrária do
Norte e do Sul do país através da análise “in
loco” e perceber a importância e o impacte da
Central Hidroelétrica do Alqueva no Sul do
país, Aspetos positivos: observação, em
contexto real, dos conteúdos abordados em
sala de aula; partilha de experiências;
intercâmbio entre pares e professores;
Aspetos negativos: nada a assinalar
A atividade decorreu conforme planificação
entregue. Aspetos positivos: excelente adesão
dos alunos, ambiente agradável. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Os alunos assistiram à encenação teatral de
adaptação do romance de Eça de Queirós "Os
Maias" no cineteatro Garrett por companhia
profissional. Aspetos positivos: contacto com a
obra queirosiana em estudo. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
A palestra teve uma vertente prática, com
experiências demonstrativas que não são
comuns, pelo que os alunos gostaram muito.
Aspetos positivos: abordagem dos conteúdos
da Química de uma forma diferente do
habitual, pelo que se tornou motivador para os
alunos participantes. Aspetos negativos: nada
a assinalar.
Evento com a participação de todas as
escolas EB 2/3, Secundárias e algumas
instituições do concelho.
Realização de torneios individuais e coletivos
nas modalidades de Andebol, Atletismo,
Badmínton, Basquetebol, Futebol, Ténis de
Mesa e Voleibol. Aspetos positivos: excelente
evento de convívio entre cerca de 2.000
alunos; Fair Play, espírito desportivo e de
convívio; muito bons resultados nas várias
modalidades alcançados pelos nossos alunos.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Apresentação aos alunos de diapositivos com
imagens/tabelas/gráficos tendo por objetivo
promover uma cultura de valorização e da
sexualidade fornecendo-lhes informações que
promovam o seu bem-estar e saúde no âmbito
físico, social, moral e mental. Aspetos
positivos: oportunidade de os alunos obterem
maiores e melhores esclarecimentos acerca
das questões relacionadas com a
adolescência; a discussão e reflexão acerca
dos problemas causados pela gravidez
indesejada, pelo aborto e pelas IST. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Adesão por grande número de alunos bem
como por professores e funcionários. Todos
se manifestaram satisfeitos, apreciaram as
diversas aplicações dos minerais e adquiriram
alguns exemplares.
Aspetos positivos: os alunos contactaram
diretamente com os minerais, aplicando
conhecimentos adquiridos. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
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London 2015- VE-15
Resp.: - Isabel Costa

Isabel Costa

19 a 21 de março de
2015

Formação
PORDATA/RBE AT78 - Resp.: - F. Inês
Soares

Inês soares e Antea
Gomes-Fundação
Francisco Manuel dos
Santos

20 de março de 2015

Dia do Aluno da
ESEQ- AT79 - Resp.: Maria João Niz
Casanova

Maria João Niz
20 de março de 2015
Casanova, Augusta
Ferreira, José Manuel
Santos, Maria José
Frutuoso, Emília Subida,
Fátima Silva , Graça
Ramos, Inês Esteves,
Márcia Sousa, Viviana
Barreiras, Pedro
Martins, Tiago Pacheco
e Direção da
Associação de
Estudantes da ESEQ

Dia da Francofonia AT80 - Resp.: Margarida Macedo

Margarida Macedo

Visita de estudo à
Teresa Viana
Quinta de Pentieiros
(Ponte de Lima) - VE-8
Resp.: - Teresa Viana

20 de março de 2015

26 e 27 de março de
2015

BREVE AVALIAÇÃO
A atividade decorreu dentro da normalidade
tendo-se cumprido com todos os objetivos.
Aspetos positivos: enriquecimento cultural e
linguístico dos alunos; contato com novas
realidades, hábitos e culturas; promoção da
autonomia e cidadania Aspetos negativos:
nada a assinalar.
A formação proporcionou aos professores
presentes, as competências necessárias para
explorar os recursos e as potencialidades
pedagógicas da PORDATA no âmbito do
trabalho curricular, assim como contribuiu para
algumas literacias fundamentais do nosso
tempo: a literacia digital, a estatística e a de
informação. Aspetos positivos: domínio e
utilização da PORDATA desenvolvendo
competências necessárias para explorar
recursos e potencialidades pedagógicas no
âmbito do trabalho curricular, assim como
contribuir para algumas literacias
fundamentais do nosso tempo: a literacia
digital, a estatística e a de informação.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Comemoração daterceira edição do “Dia do
Aluno da ESEQ”. Realizaram-se diversas
atividades culturais, desportivas e
gastronómicas, promovidas por professores e
alunos da escola. Atividades e Workshops
realizados: Palco (Zumba; Música; Dança;
Beatbox; Karaté; Miss e Mister ESSE; Desfile
de Moda; Sabores da Páscoa; Torneios
Desportivos (Futebol Masculino/Feminino;
Matraquilhos; Ténis de Mesa; Videojogos;
Sueca); Exposição dos Alunos de Artes “Pinta
Tu Mesmo”; Atividades da PSP, Escola
Prática dos Serviços, MIACIS (Proteção e
Integração Animal). Aspetos positivos:
Demonstração das habilidades e
competências por parte dos alunos; convívio e
intercâmbio entre alunos/professores e outros;
enriquecimento pessoal e partilha de novas
experiências. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Exposição de cartazes elaborados pelos
alunos patente na sala de convívio; workshop
para confeção de crepes durante toda a
manhã na mesma sala. Aspetos positivos: a
adesão dos alunos ao workshop foi elevada;
alunos motivados para conhecer uma das
iguarias da gastronomia francesa. Aspetos
negativos: fogões em mau estado o que
prejudica o tempo de confeção; falta de
televisor para projeção de documentos sobre
a França, visto que os mesmos foram
monopolizados pela Associação Dos
Estudantes para o Dia do Aluno; falta de
expositores e /ou painéis para expor trabalhos.
Os alunos demonstraram atitude cívica e
interesse perante a temática abordada.
Aspetos positivos: a atividade decorreu de
acordo com o previsto revelando espírito de
equipa no desenvolvimento das diversas
atividades. Aspetos negativos: nada a
assinalar.

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2014/2015
74/94

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

DATA DE REALIZAÇÃO

PROJETO EÇA
DINÂMICA - EÇA
ECOLÓGICA- AT64 Resp.: - Pedro Martins

Pedro Martins

Ao longo do 2.º e 3.º
períodos (2015)

“Montra D´Arte” PR- 3
-Graça Dinis

Graça Dinis

Ao longo do 3.º período
(2015)

Os Sistemas de
Informação
Geográfica- AT81 Resp.: - Nadir Ribeiro

Nadir Ribeiro

7 de Abril de 2015

“Construção da
autonomia para uma
nova etapa” - AT52 Resp.: - Teresa
Moreira

Coordenação dos
7, 8, 9, 10, 13, 14 e 16
Diretores de Turma,
de abril de 2015
Coordenação da
Educação para a Saúde,
Serviço de Psicologia e
Orientação

Teatro em Inglês AT11 - Resp.: - Isabel
Costa

Grupo de Inglês

8 de abril de 2015

BREVE AVALIAÇÃO
Esta atividade inseriu-se no âmbito do projeto
Eça Dinâmica e designou-se "Eça Ecológica".
No início do segundo período, os alunos
realizaram uma auditoria ambiental,
nomeadamente aos consumos energéticos, de
água e de outros consumíveis, tais como o
papel. Posteriormente, desenvolveram
cartazes ou pequenas chamas de atenção,
que foram afixadas junto de grande parte dos
computadores da escola bem como junto das
impressoras. Relativamente ao consumo de
água, foram fechadas algumas torneiras que
pingavam e não eram necessárias. Aspetos
positivos: elevado envolvimento dos alunos;
benefícios ecológicos. Aspetos negativos: falta
de envolvimento de outros membros,
nomeadamente outros professores da turma e
encarregados de educação.
As exposições foram realizadas rotativamente
sob responsabilidade respetiva de cada
professor da turma e sob a coordenação da
professora Graça Dinis que agenda, monta e
dispõe dos equipamentos e materiais
necessários. Aspetos positivos: Dinamizou-se
os espaços da escola com amostra rotativa
dos trabalhos dos alunos; motivou-se os
alunos em geral e desenvolveram-se
dinâmicas colaborativas entre os alunos e
professores. Aspetos negativos: Falta de
espaços para preparar e armazenar trabalhos.
Palestra pelo Dr. Carlos Hermenegildo,
geógrafo convidado, em todas as turmas de
11.º ano que têm Geografia no currículo,
sobre os SIG (Sistemas de Informação
Geográfica). O palestrante marcou presença,
ao longo do dia, nos diferentes horários em
que as turmas tinham aulas de Geografia.
Aspetos positivos: A oportunidade dos alunos
conhecer o trabalho realizado por um
geógrafo; contacto direto com Sistemas de
Informação Geográfica e verificação, na
prática, o seu funcionamento; conhecimento,
dentro da área da Geografia, de outros
percursos profissionais para além da
docência. Aspetos negativos: alguns alunos
consideraram que o convidado, em
determinados momentos, terá sido demasiado
expositivo, fruto da sua pouca experiência na
área da docência.
A atividade decorreu conforme o esperado. Os
alunos comportaram-se com civismo e
participaram com entusiasmo. Aspetos
positivos: contribuição para o desenvolvimento
da autonomia dos alunos na procura e escolha
de opções formativas e laborais; ênfase nas
atividades extraescolares e de voluntariado
como componentes importantes na construção
de um curriculum de vida. Informação sobre
motores de pesquisa de oportunidades
formativas e recursos sociais como o acesso a
bolsas. Aspetos negativos: nada a assinalar.
Os alunos assistiram e participaram de forma
entusiástica numa peça de teatro em Inglês no
Auditório Municipal. Aspetos positivos:
enriquecimento linguístico e cultural através
da interação com nativos da língua Inglesa;
conhecimento de hábitos culturais. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
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Visita à FLUP
José Alberto Moreira
(Faculdade de Letras
da Universidade do
Porto) - VE-16 Resp.: José Alberto Ramos
Moreira
A importância da
Isolete Milhazes
Literatura no Ensino
Secundário - AT75 Resp.: - Isolete
Milhazes

9 de abril de 2015

“Em Lisboa com
Saramago e Pessoa” VE-1 Resp.: - Isolete
Milhazes----------

Isolete Milhazes

11 de abril de 2015

“Bombeiros
Voluntários - Heróis
sem preço” - AT57 Resp.: - Emília Subida

Emília Subida

14 de abril de 2015

Participação na festa
de encerramento da
"Escola da Minha
Vida" - AT19 - Resp.: Ana Leal

Ana Leal, Augusta
Ferreira e Fátima Nunes

16 de abril de 2015

9 de abril de 2015

BREVE AVALIAÇÃO
Conhecimento através de visita orientada aos
futuros alunos dos serviços da FLUP. Aspetos
positivos: contacto direto dos alunos com uma
instituição de ensino superior tomando
conhecimento das suas valências, cursos e
recursos. Aspetos negativos: nada a assinalar.
A atividade decorreu em boa forma, quer pela
brilhante comunicação do convidado, quer
pela participação de outros elementos quer
pela participação ordeira e disciplinada dos
alunos. Aspetos positivos: momento de
aprendizagem e enriquecimento, não só dos
alunos, mas de todos os presentes. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Sedimentação de conhecimentos sobre
Fernando Pessoa e motivação para o estudo
de José Saramago. Os alunos, na Fundação
Saramago tiveram ocasião de assistir a um
filme sobre a vida e obra de Saramago, o que
muito os motivou. Aspetos positivos: perceção
enriquecedora e motivadora para o estudo dos
dois escritores; percurso queirosiano que
permitiu um melhor conhecimento da obra e
da cidade de Lisboa. Aspetos negativos: nada
a assinalar.
Os alunos fizeram pesquisas sobre o processo
de recrutamento, a carreira e as áreas de
intervenção dos bombeiros voluntários.
Realizada também uma entrevista a um
bombeiro. A atividade culminou com a
apresentação dos trabalhos e da entrevista.
Aspetos positivos: Interesse manifestado
pelos alunos e disponibilidade do elemento
dos bombeiros para a entrevista. Aspetos
negativos: indisponibilidade de horário dos
bombeiros para a demonstração que
inicialmente estava programada pelo que
houve necessidade de a adaptar.
Coreografia dinâmica e colorida sobre o tema
"Let`s be happy", para alunos de todos os
escalões etários e de ambos os géneros.
Inclusão dos alunos NEE, acompanhados pela
professora Maria João Niz. Números de
ginástica acrobática, dança, balões e uma
claque ativa fizeram com que o resultado
deste trabalho superasse os objetivos de
destacar o empenho, dedicação, disciplina e
entusiasmo dos alunos. De realçar a
colaboração de todos os docentes de
Educação Física na motivação dos alunos e
nos ensaios gerais. Aspetos positivos: número
de alunos envolvidos (281); motivação e
empenho dos alunos; colaboração de
docentes de Educação Física e da professora
do Ensino Especial; cooperação da
Associação de Estudantes; cobertura do
evento (fotos e filme), por três alunos de
multimédia (12.º L); inclusão dos alunos NEE;
participação de alunos de todos os anos
escolares e de ambos sexos; postura
colaborativa e eficiente do Coordenador dos
Assistentes Operacionais; marcação dos
ensaios gerais em horas letivas. Aspetos
negativos: Dificuldade de concretização das
tarefas, por insuficiências de espaços e de
horas disponíveis para trabalhar com todos os
alunos interessados;
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Palestra - AT84 Fátima Batista
Resp.: - Fátima Batista

16 de abril de 2015

Palestra - AT86 Resp.: - Manuela
Sampaio

Manuela Sampaio,
Fátima Batista e 10.º J

23 de abril de 2015

Mostra de Instituições
do Ensino Superior na
ESSE - AT59 - Resp.:
- Conceição Prisco

Conceição Prisco (SPO)

23 e 24 de Abril de 2015

O Convento de Mafra
à luz do "Memorial" de
José Saramago - VE-3
Resp.: - Margarida
Pinheiro da Costa
Almeida

Ana Paula Mateus,
Ângela Grave,
Conceição Cruz, Isolete
Milhazes, Margarida
Almeida e Natália
Pereira

30 de Abril de 2015

“Exposição de animais Maria João Sá e Graça
fantásticos” - AT77 Dinis
Resp.: - Maria João Sá

Maio de 2015

Visita ao Museu dos
Descobrimentos - VE5 Resp.: - Grupo de
História

Fernanda Duarte,
Antonieta Silva e José
Alberto Moreira

5 de maio de 2015

“Dia da Europa” AT85 - Resp.: Margarida Macedo

Margarida Macedo e
Márcia Sousa

8 de maio de 2015

BREVE AVALIAÇÃO
Palestra sobre saídas profissionais do Curso
de ciências socioeconómicas pelo TenenteCoronel António Coelho Santos: "Pensar o
futuro - empregabilidade no exército português
e noutras organizações/Instituições", informação dos participantes sobre as
condições e oportunidade de empregabilidade
futura na área socioeconómica. Aspetos
positivos: conhecimento de várias saídas
profissionais na carreira militar de acordo com
a formação. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Palestra sobre saídas profissionais do Curso
de ciências socioeconómicas. A palestra
proferida pelo Professor Doutor Arnaldo
Coelho, professor da Universidade de
Coimbra. Os alunos ficaram com uma visão
mais alargada das opções profissionais que
este curso oferece. Aspetos positivos:
esclarecimento sobre opções profissionais e
alargamento dos horizontes relativamente aos
cursos de Economia e Gestão. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Saliente-se a grande adesão da comunidade
educativa ao evento. Representação de 28
instituições proporcionando o contato de
alunos com ofertas formativas do ensino
superior. Aspetos positivos: avaliação positiva
de alunos e instituições (maioria mostrou-se
muitíssimo satisfeita). Aspetos negativos:
nada a assinalar.
Visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra,
assistindo espetáculo teatral que contextualiza
o estudo da obra “Memorial do Convento” de
José saramago. Aspetos positivos:
enriquecimento de conhecimentos acerca do
património cultural português, nas vertentes
históricas, arquitetónica e literária. Contributo
para a compreensão da obra. Aprofundamento
das relações interpessoais. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Exposição de criaturas fantásticas no espaço
escolar visando a perplexidade e admiração
dos vários elementos da comunidade escolar.
Figuras de anormais reais ou imaginários de
dimensões avultadas nos espaços e
dinamizaram a escola de uma forma divertida.
Aspetos positivos: reação muito positiva à
iniciativa; conhecimento das competências e
capacidades dos alunos do curso de Artes
Visuais. Aspetos negativos: nada a assinalar.
Visita orientada das diferentes salas do Museu
dos Descobrimentos no Porto; percurso pela
baixa portuense. Aspetos positivos:
conteúdoss sobre uma época áurea da
História de Portugal; contacto com o
património da cidade do Porto; fomento do
convívio e das relações interpessoais entre os
participantes. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Exposição de pinturas, cartazes. Coreografia
com bandeiras organizada pela docente
Augusta Ferreira no pátio da ESEQ.
Palestra "A Integração de Portugal na UE e as
implicações nas dinâmicas económicas
sociais, culturais e espaciais” pelo Prof. Dr.
Manuel Monteiro. Aspetos positivos:
participação e trabalho interdisciplinar
(Geografia/Francês/Inglês/Educação Física).
Aspetos negativos: nada a assinalar.
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Mesa Redonda para
Alunos do 9.º Ano: “À
conversa com...” AT87 - Resp.: Conceição Prisco

Conceição Prisco (SPO)

8 de Maio de 2015

Visita dos alunos do
9.º ano à Mostra
Informativa "Formação
e Opções Profissionais
ao longo da VidaAT89 - Resp.: Conceição Prisco
Visita guiada ao Cine
Teatro Garrett, Póvoa
de Varzim.- VE-21
Resp.: - Ângela Grave

Conceição Prisco
(Psicóloga) e Emília
Subida (DT)

8 de Maio de 2015

Ângela Grave

12 de maio de 2015

"O Varzim vai à
Escola" - AT82 Resp.: - Augusta
Ferreira

Augusta Ferreira e
Jorge Marques
(representante do
Varzim)

12 de maio de 2015

Suporte Básico de
Vida- AT49 - Resp.: Helena Sá

Helena Sá

15 de maio de 2015

Sessão para Pais de
Alunos do 9.º Ano:
Preparar com os filhos
as Decisões - AT88 Resp.: - Conceição
Prisco
”Crianças de hoje Aprenda a Comunicar
com Elas!” - palestraAT91 - Resp.: Margarida Macedo

Conceição Prisco (SPO)

15 de Maio de 2015

Maria João Niz
Casanova e Margarida
Macedo

19 de Maio de 2015

Ação de formação
"Matemática A e
MACS: A estatística e
o novo programa de
Matemática para o
Ensino Secundário" AT69 - Resp.: - José
Milheiro

José Milheiro

20 de maio de 2015

Cinema en español AT90 - Resp.: Florbela Cunha

Florbela Cunha, Sara
Cardoso, Fátima Silva;
Maria Dores Silva

22 de maio de 2015

BREVE AVALIAÇÃO
Oportunidade dos alunos do 9.º ano para
aprofundar o conhecimento sobre diferentes
profissões através do contato com os
palestrantes convidados. Aspetos positivos:
alunos avaliaram de forma muito positiva a
ação. Aspetos negativos: nada a assinalar
Aspetos positivos: a maioria dos alunos
avaliou de forma positiva a saída. Aspetos
negativos: alguns alunos consideraram a visita
pouco interessante.

Visita guiada pelos diferentes espaços do
Cineteatro Garrett tendo recebido
esclarecimentos sobre a função de cada um;
oportunidade para perceber como se realiza
um espetáculo teatral. Aspetos positivos:
consolidação de conhecimentos sobre a
realização de um espetáculo teatral;
conhecimento do espaço cultural da cidade da
Póvoa de Varzim. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Apresentação do Varzim Sport Clube, com
imagens e histórias do passado e atuais.
Intervenção de jogadores (antigos e atuais.)
Sessão de perguntas e autógrafos. Aspetos
positivos: interesse dos alunos assistentes;
intercâmbio entre duas entidades ligadas aos
jovens e que promovem o seu sucesso a
diferentes níveis. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Visita de uma equipa médica para ensinar aos
alunos do 10.º A as regras de atuação em
caso de emergência "Suporte Básico de Vida".
Aspetos positivos: Os alunos mostraram
civismo e respeito durante o desenrolar da
atividade; aquisição de conhecimentos
importantes em caso de emergência. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Aspetos positivos: participantes (pais de
alunos do 9.º ano) avaliaram a ação de forma
"muito útil. Aspetos negativos: reduzido
número de participantes

Qualidade da palestra de Ana Pedroso. Baixa
participação dos Encarregados de Educação.
Participação elevada de docentes.
Aspetos positivos: participação dos docentes;
colaboração da Associação de Pais da ESEQ.
Aspetos negativos: falta de participação dos
Encarregados de Educação da ESEQ apesar
do esforço de divulgação.
1. Apresentação do novo programa de
Matemática A para o 10.º ano.
Dinâmica da ação com apresentação da
palestrante e realização de tarefas pelos
participantes. Aspetos positivos: perspetivação
do novo programa de Matemática A e metas
curriculares para o 10.º ano; visão da
estatística com destaque para as diferenças
de abordagem relativamente ao atual
programa. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Aspetos positivos: objetivos atingidos
contribuindo para o desenvolvimento
linguístico e cultural dos alunos e motivandoos para a aprendizagem da língua espanhola.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
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Ida ao Jardim
Zoológico da Maia.AT73 - Resp.: - Maria
João Niz Casanova

Maria João Niz
Casanova

26 de maio de 2015

" Nós e a Ciência"AT25 - Resp.: Manuela Vilarinho e
Custódia Lima

Manuela Vilarinho e
Custódia Lima

De 27 a 29 de maio de
2015

" A ESEQ do 7.º A"AT47 - Resp.: Manuela Vilarinho

Manuela Vilarinho

De 27 a 29 de maio de
2015

Ida ao Jardim de
Maria João Niz
Infância Madre
Casanova
Matilde.- AT74 - Resp.:
- Maria João Niz
Casanova

28 de maio de 2015

“Com Inês, de
Coimbra a Alcobaça” VE-18 Resp.: - Isolete
Milhazes

Isolete Milhazes

29 de maio de 2015

Visita de estudo
Paris/Versalhes - VE17 Resp.: - Maria
Filomena Nunes
Soares da Costa
Pacheco

Maria Filomena
Pacheco/Maria de
Fátima Guedes

De 4 a 7 de junho

Torneio de
Grupo de educação
Basquetebol da
física
ESEQ- AT22 - Resp.: Cândida Leite

5 de junho de 2015

"Abraço ao Instituto
Miguel Correia (ex-aluno 5 de junho de 2015
Maria da Paz Varzim" - da ESEQ)
AT83 - Resp.: Augusta Ferreira

Ser Solidário - Eça
Dinâmica - AT92 Resp.: - Ana Rosa
Costa

Ana Rosa Costa

9 de junho de 2015

BREVE AVALIAÇÃO
Satisfação plena das expectativas criadas.
Aspetos positivos: ligação entre a escola e o
mundo real, numa perspetiva de
contextualização das aprendizagens
desenvolvidas na sala de aula; amplificação
de experiências e saberes dos alunos;
conhecimento de espécies de seres vivos;
promoção do convívio entre alunos. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Exposição no átrio da Biblioteca.
Trabalhos realizados por alunos das turmas
do 7.º ano, na disciplina de Ciências Naturais.
Encarregados de educação convidados a
visitar a exposição. Aspetos positivos:
interação Escola - Comunidade Educativa;
interação Biblioteca - áreas disciplinares;
interação entre turmas; interação entre áreas
disciplinares. Aspetos negativos: nada a
assinalar
Exposição dos trabalhos realizados pelos
alunos nas diversas disciplina ao longo do ano
letivo. Aspetos positivos: promoção e
divulgação do trabalho realizado pelos alunos;
fomento da relação cooperativa entre os
vários atores educativos da ESSE; reforço da
articulação escola - família. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
A observação da rotina diária no Jardim de
Infância Madre Matilde. Aspetos positivos:
contacto com outra realidade, experiências
distintas em novos espaços; preparação da
aluna para a vida ativa. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
Receção pelo Professor José Bernardes, na
Biblioteca Central da Universidade de
Coimbra, conhecendo obras únicas existentes
naquele local. Aspetos positivos:
conhecimento de lugares e motivos históricos
valiosos. Aspetos negativos: nada a assinalar.
Visita de estudo a Paris, aos seus
monumentos emblemáticos, permitindo
igualmente um contacto com a língua
Francesa.
Para os 14 dos alunos participantes do 9.º ano
funcionou como viagem de finalistas Aspetos
positivos: responsabilidade dos alunos;
cumprimento de todo o plano da visita.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
A atividade decorreu conforme previsto. De
realçar a elevada participação de alunos.
Aspetos positivos: alunos com comportamento
exemplar. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
O ex-aluno Miguel Correia sugeriu que a
ESEQ colaborasse na atividade "Abraço ao
Instituto Maria da Paz". Aspetos positivos:
atividade muito interessante, na medida em
que promoveu a solidariedade. Aspetos
negativos: alteração da data e formato da
atividade, não permitindo que a ESEQ
colaborasse tal como tinha estabelecido.
Palestra sobre "o Nossos Mundo, a Nossa
Escola, o Nosso Futuro" ; visita à Santa Casa
de Misericórdia da Póvoa de Varzim; alunos
aderiram a ações de apoio solidário. Aspetos
positivos: sensibilização dos alunos paar
aspetos sociais. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
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Torneio de
Basquetebol 3x3 AT21 - Resp.: Cândida Leite
Visita de Estudo a
Conímbriga, Alcobaça
e Batalha - VE-20
Resp.: - Ondina Morim

Grupo de Educação
Física

11 de junho de 2015

Ondina Morim e Inês
Soares

11 de junho de 2015

Visita a Santiago de
Compostela e a O
Grove- VE-19 Resp.: Florbela Cunha
Comemoração de
datas históricas - AT10
- Resp.: - Grupo de
História
Olimpíadas de História
- AT23 - Resp.: - Maria
Antonieta V. F. Silva

Florbela Cunha. Maria
das Dores Silva, Maria
de Fátima Silva

11 de junho de 2015

Fernanda Duarte,
Antonieta Silva e José
Alberto Moreira

Ao longo do ano letivo

Maria Antonieta V F
Silva

Ao longo do ano letivo

Troca de
correspondência
Amigo
Biólogo/GeólogoAT29 - Resp.: - Alice
Dias

Alice Dias, Ana Maria
Felgueiras, Custódia
Lima, Elsa Almeida,
Emília Subida, Manuela
Vilarinho, Margarida
Coelho e Teresa
Moreira

Ao longo do ano letivo

Website "Amigo
Biólogo/Geólogo"AT33 - Resp.: - Emilia
Subida

Alice Dias, Emília
Subida, Manuela
Vilarinho

Ao longo do ano letivo

Clube Europeu PR- 4 Margarida Macedo

Margarida Macedo e
Albertina Anjo

Ao longo do ano letivo

BREVE AVALIAÇÃO
A atividade decorreu conforme o planeado.
Aspetos positivos: comportamento exemplar
dos alunos. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Visita ao Museu Monográfico e às ruínas
romanas de Conímbriga; em Alcobaça: Visita
à igreja, aos túmulos de D. Pedro e D. Inês de
Castro, Claustro de D. Dinis e às principais
dependências do Mosteiro de Alcobaça.
Visita guiada com enquadramento histórico
através da peça de teatro "E Eram Só Pedras
Quando Tudo Começou". Aspetos positivos: a
adesão dos alunos e testemunho e
consolidação de conteúdos relativos a temas
estudados nas aulas de HCA. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
Visita motivadora para a aprendizagem de
Espanhol e de Geografia. Aspetos positivos:
objetivos da visita de estudo atingidos.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Comemoração de todas as datas históricas
relevantes em Portugal. Aspetos positivos:
fomento do espírito cívico e de cidadania.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Realização em cada período letivo de uma
prova/etapa destas Olimpíadas, com questões
relativas aos conteúdos lecionados e
entregues Certificados e prémios aos alunos
classificados nos três primeiros lugares.
Aspetos positivos: motivação perante um
desafio diferente; interesse pela atividade e
resultados; promoção do gosto pela disciplina
de História. Aspetos negativos: nada a
assinalar.
Alunos 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. Aspetos
positivos: incentivo à descoberta e à partilha;
promoção de metodologias de pesquisa.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
Atualização/ manutenção de Website cujo
objetivo principal é divulgar o projeto "Amigo
Biólogo/Geólogo". Aspetos positivos:
Reconhecimento dos alunos da importância
dos materiais disponibilizados no site, como
apoio ao estudo na preparação para o exame
nacional de Biologia e Geologia. Aspetos
negativos: nada a assinalar.
As atividades decorreram de forma positiva,
de acordo com as expectativas criadas.
Aspetos positivos: trabalho colaborativo, troca
de saberes entre os docentes e diversidade de
aprendizagens; trabalho transversal entre
grupos disciplinares (Línguas, Artes e
História); visita de estudo assumiu papel de
promoção do uso da língua inglesa e
conhecimento de elementos culturais anglosaxónicos.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
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“Ecos, o Jornal da
António Ferreira
ESEQ” PR- 5 - António Fátima Guedes
Ferreira da Silva
Maria João Sá
Alda Ferreira
José Eduardo Lemos
(Diretor da ESEQ)

Ao longo do ano letivo

Eça Dinâmica PR- 6 Emília Subida

09/06/2015

Ana Rosa Costa,
Diretora de Turma do
10.º E

Clube 8 e meio PR- 8 - Luís Marcelino, Maria
Luís Marcelino
João Sá

Ao longo do ano letivo

REQ – Rádio da
Escola Secundária
Eça de Queirós –
Póvoa de Varzim PR9 - Professor José
Carlos Lima
Amigo
Biólogo/Geólogo
PR- 10 - Alice Dias

Ao longo do ano letivo

José Carlos Lima,
Isolete Milhazes, Ana
Leal e alunos Alexandre
Galiza, Joana Mateus
do 10.º K e Sofia
Veríssimo do 12.º H
Alice Dias
Emília Subida
Manuela Vilarinho

Ao longo do ano letivo

BREVE AVALIAÇÃO
O projeto "Ecos", jornal da ESEQ, concretizouse no ano letivo através do lançamento do
Jornal que se realizou na Biblioteca Municipal
da Póvoa de Varzim, em que se aproveitou
para homenagear antigos professores da
instituição. Aspetos positivos: o Ecos deu voz
a muitos alunos, professores e outro pessoal
da comunidade educativa; promoveu a ESEQ
junto da comunidade; publicitou as atividades
da ESEQ; incentivou o gosto pela leitura e
escrita. Aspetos negativos: dificuldade em
conciliar horários da equipa Ecos e artigos
entregues fora dos prazos previstos.
Palestra sobre o "O nosso mundo, a nossa
escola e o nosso futuro" e sobre o que é “Ser
solidário nos tempos de hoje”. Breve visita
guiada à Santa Casa da Misericórdia. Aspetos
positivos: Convivência dos alunos com as
pessoas mais idosas do Centro da Santa
Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim.
Aspetos negativos: nada a assinalar.
O Clube de cinema 8 e meio levou a cabo a
nona edição do Concurso de Vídeo Escolar 8
e Meio com a participação de estudantes de
vários pontos do país. As sessões decorreram
no Auditório Municipal da Póvoa de Varzim.
Pela qualidade dos projetos apresentados e
pela participação entusiástica dos estudantes,
a atividade voltou a ser um sucesso do cinema
escolar.
Aspetos positivos: entusiasmo suscitado;
prestígio adquirido pelo certame. Aspetos
negativos: alguma dificuldade em assegurar
as habituais sessões de cinema semanais
(ciclos), devido a incompatibilidades de
horários reduzido número de docentes
colaboradores.
Continuidade das emissões das rubricas
"Pedacitos de Literatura" e "Olhares".
Aspetos positivos: continuidade do projeto,
através das rubricas "Pedacitos de Literatura"
e "Olhares". Aspetos negativos: participação
dos alunos.
Atualização do website "Amigo
Biólogo/Geólogo" onde é divulgado o projeto e
as suas atividades. Troca de correspondência
entre alunos constante de questões sobre os
conteúdos programáticos da disciplina de
Biologia e Geologia; palestras sobre temas
relacionados com os conteúdos programáticos
das disciplinas do GR 520. Aspetos positivos:
incentivo da descoberta e a partilha; promoção
de atividades de pesquisa; desenvolvimento
de conteúdos programáticos da disciplina de
Biologia e Geologia; divulgação do projeto
Amigo Biólogo/Geólogo; contributo para a
troca de conhecimentos entre as diversas
turmas; promoção do conhecimento do
ambiente que nos rodeia. Aspetos negativos:
nada a assinalar.
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ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

DATA DE REALIZAÇÃO

Coordenação de
Educação para a
Saúde PR- 11 -Teresa
Moreira

Teresa Moreira, Helena
Sá, Margarida Coelho,
Ana Maria Felgueiras,
Alice Dias.

Ao longo do ano letivo

Clube Europeu PR- 12
- Margarida Macedo
(Projeto "Natal na
Europa")

Margarida Macedo,
Albertina Anjo, Manuela
Sampaio, -Maria das
Dores Silva, Carla
Seixas, Fátima Guedes,
Isabel Vieitas, Isabel
Costa e Dulce Caseira

Ao longo do ano letivo

Desporto escolar Célia Carmo e Cândida
Natação PR- 13 - Célia Leite
Carmo

Ao longo do ano letivo

Desporto Escolar Badminton PR- 14 Júlio Silva

Júlio Silva

Ao longo do ano letivo

Clube Europeu - 14 de
fevereiro PR - 15 Margarida Macedo

Margarida Macedo,
Isabel Costa, Carla
Seixas, Dulce Caseiro e
Maria das Dores Silva.

Ao longo do ano letivo

Escola da Minha Vida
PR- 16 - Alda Ferreira

Alda Ferreira, Ângela
De outubro 2014 a abril
Grave, Ondina Morim,
2015
José Carlos Lima, Paulo
Ferreira, Júlio Silva,
Cândida Leite, Ana Leal,
Fátima Nunes, Maria
João Niz e Maria das
Dores Silva

BREVE AVALIAÇÃO
Cumprimento da maior parte das atividades
propostas para além de outras não previstas.
A não realização de algumas atividades
deveu-se a motivos alheios à equipa
(colaboração do CSTP, projeto de gestão de
resíduos, não comparência da enfermeira
responsável pelo GIA (PRESSE). Programa
PRESSE - relatório com base na avaliação
feita pelos docentes. Aspetos positivos: maior
parte das atividades propostas cumpridas.
Aspetos negativos: horário da Coordenadora
de Educação para a Saúde não é coincidente
com o horário dos restantes elementos.
Cumprimento e todas as atividades. Aspetos
positivos: estímulo para a participação cívica e
política, contributo para a Educação para a
cidadania, aquisição de conhecimentos sobre
a Assembleia da República, o significado do
mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do
Parlamento enquanto órgão representativo de
todos os cidadãos portugueses; debate sobre
o tema definido: "Ensino Público e Privado:
que desafios?"; estímulo de capacidades de
expressão e argumentação na defesa das
ideias, com respeito pelos valores da
tolerância e da formação da vontade da
maioria. Aspetos negativos: dificuldade na
gestão do tempo dos horários.
As aulas funcionaram à terça e quinta-feira
nas piscinas do Clube Desportivo da Póvoa.
Os Encontros realizaram-se em diversos
locais do Norte do país. O apuramento
Regional ISF-Natação, realizou-se em 7 de
fevereiro na Piscina Municipal da Póvoa de
Varzim. Aspetos positivos: participação em
encontros interescolas e aprendizagem da
modalidade. Aspetos negativos: dificuldade de
conciliar os horários dos alunos com o das
aulas de natação do desporto escolar.
Projeto desenvolvido na escola,
semanalmente. Devido ao alargado lote de
escalões e atletas houve um grande número
de Sábados utilizados para os diversos níveis
de competição, o que para um só professor é
extremamente desgastante. Aspetos positivos:
desenvolvimento do espírito desportivo, fair
play, espírito de camaradagem, convívio,
aperfeiçoamento da condição física;
aperfeiçoamento técnico dos elementos
técnicos e táticos do Badmínton, etc. Aspetos
negativos: deficientes condições do ginásio
para o número de praticantes; ocupação de
muitos fins de semana do professor para a
competição.
Atividades realizadas com sucesso. Aspetos
positivos: motivação dos alunos; motivação
dos professores; interdisciplinaridade;
melhoria nas línguas em aprendizagem.
Aspetos negativos: falta de tempo.
O projeto desenvolveu-se ao longo do ano
com os professores responsáveis por cada
atividade a mobilizarem os alunos para
participar nas diferentes atividades. Aspetos
positivos: elevado número de alunos
participantes; disponibilidade dos docentes
para apoiar e acompanhar os alunos; imagem
positiva da ESEQ (24 prémios arrecadados).
Aspetos negativos: nada a assinalar.
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ATIVIDADE
Parlamento dos
Jovens PR- 17 Margarida Pinheiro da
Costa Almeida

RESPONSÁVEIS
Margarida Almeida,
Deolinda Rodrigues,
Viviana Barreiras e
Cândida Leite

“Aprender a sair para a Maria João Niz
vida” PR- 18 - Maria
Casanova
João Niz Casanova

DATA DE REALIZAÇÃO
Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo.

BREVE AVALIAÇÃO
Atividades realizadas pelas docentes, em
colaboração com o aluno Alexandre Galiza e
em colaboração com a Assembleia da
República e IEFP. Aspetos positivos:
Educação para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política;
conhecimento da Assembleia da República,
do significado do mandato parlamentar, das
regras do debate parlamentar e do processo
de decisão do Parlamento; debate sobre o
tema definido para este ano: "Ensino Público e
Privado: que desafios?"; estímulo às
capacidades de expressão e argumentação na
defesa das ideias. Aspetos negativos:
concentração de tarefas sobre a a professora
coordenadora do projeto num curto espaço de
tempo; apresentação muito frequente de
relatórios junto das entidades que promovem
o projeto.
As atividades decorreram positivamente,
contribuindo para a preparação dos alunos
para a vida ativa e estimulando a aquisição de
competências pessoais e sociais que
permitam uma transição pós-escolar o mais
autónoma possível, com a máxima integração
familiar, social e profissional. Aspetos
positivos: conhecimento de novos espaços e
atividades; preparação para a vida ativa;
fomento de atividades em grupo como meio
de aprendizagem e desenvolvimento da
sociabilidade; Aspetos negativos: nada a
assinalar.
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5. ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DA ESEQ
No decorrer do ano letivo 2014/2015 a Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESEQ
desenvolveu as atividades apresentadas na tabela seguinte, concluindo o seu trabalho com um balanço
altamente positivo.
Atividade

Objetivos

Intervenientes

Calendarização

Promover e dinamizar a participação dos pais e
Reunião com os Pais e
Encarregados de
Educação

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)

1.º Período
5/1/2015 às 18h30
2.º Período
7/4/2015 às 18h30

(análise feita pela Assoc. de Pais)
Atendimento aos Pais e
Encarregados de
Educação
Reuniões do Conselho
Geral, Conselho
Pedagógico e
Comissões
Cooperação com a
Direção da escola,
pessoal docente e não
docente nos vários
projetos da escola

Promover e dinamizar a participação dos pais e
E.E. na escola

Participar e colaborar com os órgãos de gestão da
escola, para a qual a Associação de Pais foi
convidada

Associação de Pais, Pais

Segunda-feira, das

e Encarregados de

18h às 19h30, ao

Educação (E.E)

longo do ano letivo

Alguns membros da

Ao longo do ano

Associação de Pais

letivo

Participar ativamente na vida da escola,
promovendo uma relação de respeito e de

Associação de Pais,

entreajuda entre os pares. Colaborar e contribuir

Direção da escola,

Ao Longo do ano

para a resolução de situações anómalas sempre

Pessoal docente e não

letivo

que solicitada a cooperação da Associação de

docente

Pais.

1.º Período

Realização da
Campanha “Eça
Solidária”

Recolha de bens alimentares para entregar a

Comunidade escolar.

famílias carenciadas de alunos da ESEQ,

Sorteio de prémios entre

1 a 19 de Dezembro

referenciadas pelo SPO da ESEQ com o apoio da

os alunos

de 2014

Câmara Municipal no transporte
Último dia de aulas
Promover e dinamizar a participação dos pais e

Atividade desportiva

E.E na escola, bem como envolver toda a
comunidade escolar

Docentes, Funcionários,
alunos, pais e familiares

do 1.º Período
(16 de dezembro de
2014 das 16h às
17h)

Colocação de faixa na fachada da escola desde o
Movimento pela Paz

início de Dezembro até aos Reis (5 de janeiro) e
participação na Marcha pela Paz

Associação de Pais, Pais
e Encarregados de
Educação (E.E) e
Comunidade concelhia
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2.º Período

Atividade

Objetivos

Intervenientes

Calendarização

Direção da Escola
“Os nossos filhos são

Palestra dirigida aos Encarregados de Educação

Docentes e EE; CMPV;

6 ou 13 de março

como os semáforos!”

sobre esta problemática

Palestrante Cónego José

2015 às 21h

Paulo Abreu
Durante 2.º período;
Apresentação de
Concurso de fotografia
e desenho para os
alunos

“Eça dinâmica: O nosso mundo, A nossa escola, O

APEEAESEQ;

nosso futuro”

professores, alunos

trabalhos até 20 de
março de 2015;
Sorteio de 1 prémio
por categoria a 8 de
abril de 2015 - 19h

Atividade desportiva

Promover e dinamizar a participação dos pais e

APEEAESEQ, docentes,

E.E. na escola, bem como envolver toda a

funcionários, alunos, pais

comunidade escolar.

e familiares

Último dia de aulas
do 2.º Período
(20 de março de
2015 das 16h, às
17h)

3.º Período
APEEAESEQ
“Saúde, corpo, mente e

Palestra dirigida aos alunos e Encarregados de

Direção da Escola

10 de abril 2015 -

alma!”

Educação

Docentes, Alunos e EE

21h

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: pais e
Encarregados de

5 de Junho 2015

Educação, alunos,
professores, funcionários
e Direção
Durante o período
escolar às

Recolha de Livros escolares durante todo o ano:
- em vigor para entrega
Banco de troca de

- não em vigor para entrega ao Banco Alimentar na

manuais escolares

campanha “Papel por alimento”
“Reutilizar é melhor que reciclar”

segundas das 18h
APEEAESEQ, com apoio
Direção da Escola,
funcionários e CMPV

às 19h30; Verão em
regime diário de
7/7/2015 a

Incentivar a partilha

11/9/2015 das 18h

Para toda a comunidade escolar a nível nacional

às 19h30

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2014/2015
85/94

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

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 a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). 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 (2013/14 e 2014/15)
TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR - 2014/15

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Básico

Regular

Profissional
Secundario

Total

Científico
Humanístico

7º Ano
8º Ano
9º Ano
1º Ano
2º Ano
3º Ano
10º Ano
11º Ano
12º Ano

2014/15

2013/14

Excluído
Em
Nã o
Taxa de
Taxa de
Taxa de Variação
Total de
Nã o
Anul ou Tra ns ferid
e/ou
Proces s o
Tra ns itou Tra ns ito Conclui u
Retenção / Transição Transição 2015/2014
Alunos
Concl uiu Ma trícul a
o
Reti do por
de
u
fa lta s
Ava l ia çã o Desistência Aprovação Aprovação

53
27
28
28
24
25
357
390
315
1247

53
27
28

21
325
344

19
24

749

43

222
271

2
1

2

26
21

10
15
7
35

1
1
3
7

47

4

76
80

2
6
7
15

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,7%
16,0%
5,8%
6,8%
26,2%
10,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
91,3%
84,0%
94,2%
93,2%
73,8%
89,1%

100,0%
100,0%
87,0%
100,0%
100,0%
85,7%
94,4%
91,2%
71,1%
87,3%

0,0%
0,0%
13,0%
0,0%
-8,7%
-1,7%
-0,2%
2,1%
2,7%
1,8%

Nota 1: A taxa de Retenção/Desistência foi calculada considerando os alunos que não transitaram/não concluiram e os alunos excluídos por excesso de faltas.
(Não Transitou + Não Concluiu + Exluído/Retido por faltas) / Total de Alunos - (Anulou Matrícula + Transferido)

Globalmente, os resultados escolares da ESEQ, em 2014/2015 melhoram relativamente ao ano letivo
anterior (1,8% de transições/aprovações). Verificaram-se taxas máximas de aprovação (100%) nos 7.º, 8.º e 9.º
Anos do Ensino Básico e no 1.º Ano do Ensino Profissional.
Note-se que a descida sensível (-8,7%) da taxa de transição dos alunos do 2.º Ano do Curso de
Multimédia se deveu ao facto de 2 alunos terem sido excluídos por excesso de faltas.
De salientar o facto de 89,1% dos alunos matriculados nesta escola terem conseguido transitar de
ano e/ou concluir os estudos, mais 1,8% que no ano letivo transato e bastante superior aos valores
nacionais homólogos (vide Tabela 6.2.2)
Tabela 6.2.2 - Quadro comparativo dos resultados escolares (na ESEQ e Nacionais) - 2014/15
Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo
2014/15

E. Básico

E. Secundário Regular

E. Secundário
Profissional

Taxa de Sucesso
ESEQ

Nacional

7º Ano

100,0%

83,6%

16,4%

Dif.

8º Ano

100,0%

89,2%

10,8%

9º Ano

100,0%

87,6%

12,4%

10º Ano

94,2%

83,5%

10,7%

11º Ano

93,2%

86,5%

6,7%

12º Ano

73,8%

65,4%

8,4%

1º Ano

100,0%

98,0%

2,0%

2º Ano

91,3%

99,0%

-7,7%

3º Ano

84,0%

64,8%

19,2%

Como se pode verificar pelo quadro supra, as taxas de sucesso escolar dos alunos da ESEQ, em
2014/15, continuaram a ser superiores às homólogas nacionais, em todos os anos de escolaridade e
cursos oferecidos, exceto no 2.º Ano do curso profissional, pela razão invocada anteriormente.
Note-se que, no Ensino Básico, no 10.º Ano do Ensino Secundário e no 3.º Ano do Curso Profissional, as
taxas de sucesso / conclusão foram superiores às homólogas nacionais em valores da ordem dos dois
dígitos.
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Tabela 6.2.3 - Número de Diplomas Emitidos 2014/15

2013/2014
2014/2015

Alunos matriculados no
N.º de Diplomas
12.º Ano
337
267
315
238

Rácio
79,2%
75,6%

A Tabela 6.2.3 evidencia uma ligeira redução do número de diplomas emitidos.
Note-se que há 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”.

Tabela 6.2.4 - Quadro comparativo das classificações médias obtidas na primeira fase dos exames nacionais, pelos
alunos internos – 2014/15

Código
702
706
712
547
714
715
719
708
724
623
835
635
734
735
639

Disciplina
Biologia Geologia
Desenho A
Economia A
Espanhol
Filosofia
Física e Química A
Geografia A
Geometria Descritiva A
Hist. Cultura Artes
História A
MACS
Matemática A
Literatura Portuguesa
Matemática B
Português

ESEQ
Internos
nº provas
média
148
125
33
147
26
128
26
153
20
100
149
109
72
119
49
93
18
98
56
99
21
118
192
98
0
0
18
108
285
122

91

Português (9.º Ano)

26

92

Matemática (9.º Ano)

26

2014
2015
NACIONAL
ESEQ
NACIONAL
Internos
Internos Diferença
Internos Diferença
Internos nº provas
média
média
Internos
média
110
1,5
168
104
89
1,5
128
1,9
41
132
131
0,1
104
2,4
27
127
115
1,2
128
2,5
39
128
126
0,2
103
-0,3
7
133
108
2,5
92
1,7
181
105
99
0,6
109
1
100
121
112
0,9
116
-2,3
59
112
122
-1,0
97
0,1
24
99
96
0,3
99
0
50
104
107
-0,3
100
1,8
30
127
123
0,4
92
0,6
173
130
120
1,0
0
14
89
105
-1,6
93
1,5
12
136
112
2,4
116
0,6
258
115
110
0,5

68
71

56

12

53

18

28
28

70
75

58

12

48

27

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 e Cultura das Artes (9,9) e Literatura
Portuguesa (8,9). Os resultados dos alunos do 9.º Ano foram de 70 e 75 pontos em 100 e em Português e
Matemática, respetivamente (Tabela 6.2.4) e, em ambos os casos, superiores aos homólogos nacionais (12 e 27
pontos percentuais, respetivamente)
Relativamente aos resultados dos exames nacionais dos alunos do Ensino Secundário, os mesmos foram
superiores aos homólogos nacionais, com exceção dos obtidos em três disciplinas: Geometria Descritiva A (1,0); História A (-0,3) e Literatura Portuguesa (-1,6)
.

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2014/2015
88/94

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS

Figura 6.2.1 – Acesso ao ensino superior – 2014/15
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Pela análise do gráfico da Figura 6.2.1, verifica-se que, tal como em 2013/14, 92% dos alunos candidatos
acederam ao ensino superior na primeira fase de candidatura.
Tabela 6.2.5-Evolução do Quadro de Excelência – 2014/15

Número de alunos do Quadro de Valor e Excelência, por ano de
escolaridade
7º
8º
9º
10º
11º
12º
Total
Total Alunos
Taxa de Integração no QE

2012/2013
4
2
2
25
38
58
129
1191
11%

2013/2014
2
6
1
28
31
77
145
1204
12%

2014/2015
4
2
4
22
41
58
131
1247
11%

Pela análise do número de alunos que integraram o Quadro de Excelência (QE), pode concluir-se que
11% dos alunos matriculados integraram o Quadro de Excelência em 2014/2015, percentagem um ponto inferior
à verificada em 2013/2014. (Tabela 6.2.5)
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Tabela 6.2.6 - Dados relativos ao abandono escolar – 2014/2015

ABANDONO ESCOLAR - 2014/15
Modalidade
7º Ano

Básico Regular

8º Ano

Básico Regular

9º Ano

Básico Regular

2012/2013
AM + EF

2013/14
AM + EF

2014/15
AM + EF

Total Ensino Básico
1º Ano

Profissional de Multimédia

2º Ano

1

3º Ano

Profissional de Multimédia
Profissional de Multimédia

10º Ano

Sec. Científico-Humanísticos

3

3

3

11º Ano

Sec. Científico-Humanísticos
Sec. Científico-Humanísticos

9
13

8
10

7
10

Ensino Secundário

26

22

22

ABANDONO TOTAL (EF+AM)

26

22

22

12º Ano

Total de Alunos Matriculados (excluídas as transferências)

Taxa de Desistência

1
2

1191

1204

1247

2,18%

1,83%

1,76%

AM - Anulação de matrícula
EF - Exclusão por excesso de faltas/Retenção por excesso de faltas

Pela Tabela 6.2.6 verifica-se que não houve qualquer desistência no Ensino Básico e que no Ensino
Secundário, houve quinze casos de anulação de matrícula e sete casos de exclusão por excesso de faltas,
correspondentes a uma taxa de abandono/desistência de 1,76% dos alunos matriculados; seis centésimas de
ponto percentual a menos que no ano letivo anterior.

6.3.

NOTAS FINAIS RELATIVAS AOS RESULTADOS E ABANDONO ESCOLARES
Ao longo de 2014/2015 são de salientar as seguintes evidências:
A taxa de transição/aprovação melhorou 1,8% relativamente a 2013/2014, situando-se nos 89,1%.
Em todos os anos de escolaridade, com exceção do 2.º ano do curso profissional, as taxas de

“sucesso escolar” da ESEQ foram superiores às homólogas nacionais e superiores a 90%, exceto nos anos
terminais do Ensino Secundário (regular e profissional) - no 12.º Ano a taxa de sucesso foi de 73,8% e no 3.º
Ano do curso profissional, foi de 84,0%. Em ambos os casos, superiores às homólogas nacionais em 8,4% e
19,2% respetivamente.
O abandono escolar diminuiu 0,06% relativamente a 2013/2014, situando-se em 1,76%.
Nas dezassete disciplinas sujeitas a exame nacional, as classificações médias alunos da ESEQ foram
superiores à homólogas nacionais em catorze e inferiores em três.
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A taxa de colocação dos alunos no ensino superior – 1ª fase – foi de 92%, idêntica à verificada no ano
transato, o que supera o objetivo ínsito no contrato de Autonomia (83%).
Os resultados obtidos ao nível das taxas de sucesso escolar e dos exames nacionais ficaram aquém dos
objetivos estabelecidos no início do ano letivo, mas superaram os que estão definidos no Contrato de
Autonomia.
As taxas de abandono/desistência e dos exames nacionais estão perfeitamente alinhadas com os
objetivos previstos no Projeto Educativo e no Contrato de Autonomia da ESEQ
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7. AVALIAÇÃO GLOBAL
No ano letivo 2014/2015, 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 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.
5. 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 135 propostas das quais, apenas, 3 não se realizaram.
6. O caráter aberto e dinâmico do PAA da ESEQ que acolheu, após aprovação do documento original, 76
novas propostas apresentadas ao longo do ano letivo.
7. A participação no Projeto Escola da Minha Vida, o qual recolheu a participação de muitos alunos da ESEQ,
muito deles premiados em vários concursos.
8. A continuidade da edição do Anuário Escolar da ESEQ 2013/2014 e da publicação do Jornal ECOS, na sua
6.ª edição.
9. O desenvolvimento das atividades ligadas ao clube de Cinema 8 e Meio, nomeadamente a 8.ª edição do
Concurso Nacional de Vídeo Escolar.
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10. O início das obras de remodelação das instalações escolares – especialmente as obras nas Salas ET1 e
ET2, Oficina de Manutenção e Gabinetes de Artes, de Matemática e do Ensino Especial, de forma a dotálas das melhores condições de comodidade e eficiência no âmbito da ação da ESEQ.
11. 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.
12. O esforço em propiciar apoio pedagógico a todos os alunos que dele necessitaram e/ou o procuraram. A
este respeito, nunca será demais sublinhar o extraordinário trabalho dos professores da ESEQ que
prestaram dezenas de horas semanais de apoio contribuindo para a melhoria dos resultados escolares.
13. O empenho dos departamentos curriculares, coordenadores de núcleos e serviços, lideranças intermédias,
bem como do Conselho Pedagógico, do Conselho Geral e da comunidade escolar em geral, na resposta às
solicitações cada vez mais exigentes colocadas à instituição ESEQ. A eficaz articulação e o bom
relacionamento entre todos têm permitido à ESEQ melhorar os resultados e lutar contra o abandono
escolar.
14. O empenhamento do pessoal não docente na prossecução dos objetivos da ESEQ e na prestação e um
serviço público de qualidade, não inferior ao do passado recente, apesar do seu número se ter vindo a
reduzir.
15. O desenvolvimento de várias iniciativas de confraternização e de homenagem e reconhecimento pelos
méritos obtidos e serviços prestados por alguns elementos na ESEQ. A este respeito, é de sublinhar o
relevante apoio das Associações de Estudantes e de Pais no planeamento e desenvolvimento de várias
atividades culturais, desportivas e de salutar convívio entre os membros da Comunidade Escolar.
16. 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.
17. O importantíssimo apoio de várias entidades e instituições externas à ESEQ, das quais se destaca a
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, quer ao nível da colaboração dos vários serviços, quer ao nível da
decisão política, muito tem ajudado a ESEQ a executar com êxito o seu Plano Anual de Atividades
Em nome da comunidade escolar ESEQ, a todos quantos contribuíram para o sucesso de mais um ano
letivo, os nossos agradecimentos.
Póvoa de Varzim, 24 de novembro de 2015
O Diretor

José Eduardo Lemos
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8. APROVAÇÃO
O Conselho Geral da ESEQ, reunido em 15/12/2015, 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 2014/2015 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
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