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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O RELATÓRIO 

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

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

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

julho, apresenta-se o presente Relatório Final de Execução do Plano de Atividades do ano letivo de 2015/2016. 

O presente relatório incide sobre toda a atividade desenvolvida pela Escola Secundária de Eça de 

Queirós, (doravante, ESEQ) no ano letivo de 2015/2016, 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) 2015/2016 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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Figura 1.2.1-Órgãos e estruturas da ESEQ 

Plano Anual de 
Atividades da ESEQ 

PAA 15-16 
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2. ATIVIDADE DO CONSELHO GERAL 

O Conselho Geral da ESEQ reuniu-se pela primeira vez no ano letivo de 2015-2016, no dia cinco de 

Novembro de dois mil e quinze, iniciando as suas atividades com a tomada de posse dos novos representantes 

dos Pais e Encarregados de Educação. Discutiu-se o peso a atribuir à prova Preliminary English Test (PET) de 

Inglês, no 9º ano de escolaridade; aprovou-se o Plano Curricular dos alunos com currículo específico individual 

(CEI); analisaram-se as respostas a um inquérito sobre a realização das provas comuns, entretanto realizadas, 

tendo havido um debate sobre os prós e contras das mesmas, que envolveu vários membros co Conselho Geral 

assim como o Diretor da ESEQ; apreciaram-se também, as respostas aos inquéritos de satisfação a professores, 

funcionários e alunos, assim como se fez uma análise aos resultados escolares do ano letivo anterior. Foram os 

presentes informados sobre as comemorações dos cem anos do designação Eça de Queirós atribuída à escola. 

 A quinze de Dezembro do mesmo ano, voltou a reunir-se o Conselho Geral da ESEQ. 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 2015-16; aprovadas também, as linhas 

orientadoras para o Orçamento da ESEQ de 2016, nos termos da lei. 

Na reunião efetuada a 06 de Maio de 2016, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade o 

Relatório de Contas da ESEQ, relativo ao ano de 2015, uma vez que ele correspondeu às linhas orientadoras 

previamente traçadas por este Conselho; analisou-se também o relatório de Avaliação do Contrato de 

Autonomia, referente aos anos de 2014/2015. Nesse relatório ficou explícito que a ESEQ atingiu as metas a que 

se tinha proposto. 

Na reunião efetuada no dia 11 de Julho de 2016, foi apreciado o novo Plano Estratégico da ESEQ para o 

ano de 2016-2018, elaborado pela direção da escola. Esse plano está integrado no novo Plano Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). Analisaram-se também os resultados dos Questionários de Satisfação 

dos alunos, professores e funcionários referentes ao ano letivo 2015-2016. 

Finalmente, o Conselho Geral reuniu-se pela última vez durante o ano letivo, no dia 27 de Julho de 2016, 

uma vez que era necessário aprovar os Planos Curriculares do Ensino Básico e do Ensino Secundário para o 

próximo ano letivo os quais foram discutidos e aprovados por unanimidade; também se discutiram os critérios 

para constituição das turmas e dos horários dos alunos; apreciaram-se os resultados dos exames nacionais (1.ª 

fase). 

Foram 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. 
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3. ATIVIDADES DA DIREÇÃO 

3.1. ATIVIDADES ESCOLARES 

O ano letivo 2015/2016 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 

Setembro 11   Reunião do Conselho Pedagógico 

Setembro 14 

– Reunião do Pessoal Não Docente  
– Reunião Geral de Professores  
– Reuniões dos Departamentos Curriculares 
– Jantar Buffet do Pessoal Docente e Não Docente 

Setembro 16 
– Afixação de listas definitivas e horários das Turmas  
– Reunião conjunta dos Conselhos de Diretores de Turma 
– Reunião dos professores do Curso Profissional 

Setembro 17 
– Reuniões de Conselho de Turma  
– Reuniões de Departamentos Curriculares 

Setembro 18 
– Receção aos alunos e receção aos Pais dos alunos do 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 21 – Início das aulas 

Outubro 08 – Reunião com a Associação de Pais e EE da ESEQ 

Outubro 09 - Entrega dos Diplomas aos alunos que concluíram o 12.º Ano em 2011/12 

Outubro 09 - Abertura das comemorações do centenário da patronímia 

Outubro 23 - Participação em formação sobre regime disciplinar – IGEC 

Outubro 28 - Auditoria interna no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) 
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Novembro 6 - Participação na entrega dos prémios aos melhores alunos – Lions Club 

Novembro 14 - Cerimónia de entrega dos Prémios do 9.º Concurso Nacional de Vídeo Escolar 8,5 

Novembro 25 - Abertura das comemorações do centenário da patronímia da ESEQ 

Dezembro 18 - Jantar de Natal – Homenagem a pessoal aposentado durante o ano 

Dezembro 22 - Reunião com o Pessoal Não Docente 

Janeiro 14-21 - Reunião com departamentos curriculares 

Fevereiro 20 - Participação no lançamento do livro dedicado ao Dr. Luís Rainha 

Março 3 - Tomada de posse dos novos corpos dirigentes da AE da ESEQ 

Março 17 - Sarau do Clube Europeu 

Março 18 - Dia do Aluno da ESEQ 

Março  23 - Reunião com Pessoal Não Docente 

Abril 12 - Participação nos Encontros Regionais de Educação 

Abril 13-14 - Avaliação do contrato de Autonomia – Ação da IGEC 

Abril 15 - Encerramento do Projeto Escola da Minha Vida 

Maio 20 - Abertura do ArtESEQ  

Maio 25 - Lançamento do n.º 7 do jornal ECOS 

Junho 3 - Festa de Encerramento do Ano Letivo – Associação de Pais da ESEQ 

Junho 3 - Termo das aulas para o 9.º, 11.º e 12.º Anos 

Junho 9 - Termo das aulas para o 7.º, 8.º e 10.º Anos 

Junho 15 - Início da 1.ª fase dos exames nacionais 

Junho 25 - Passeio-Convívio do Pessoal docente e Não Docente 

Julho 15 - Cerimónia do Quadro de Valor e Excelência  

Julho 15 - Lançamento do Anuário 2014-145 

Julho 19 - Início da 2.ª fase dos exames nacionais 
 

As atividades letivas tiveram início no dia 21 de setembro para as 46 turmas (o mesmo número que em 

2014/15), 1.200 alunos e 92 professores (menos quarenta e menos um, respetivamente, do que em 2014/15). 

No arranque do ano letivo encontravam-se, ainda, por preencher três horários docentes anuais: um de Educação 

Moral e Religiosa Católica, um de Espanhol e um de Economia; ainda, seis horários de substituição: um de 

Inglês, um de Geografia, um de Matemática, um de Físico-química, um de Artes Visuais e um de Educação 

Especial. 

À data faltava colocar um Técnico Especial de Serviço Social o qual veio a ser contratado em 23 de 

outubro de 2015. 

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 
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realizaram-se em período pós-letivo (final do período da tarde) de modo a evitar prejuízos para as atividades 

letivas, por um lado, e por outro, de forma a possibilitar e incentivar a presença dos encarregados de educação e 

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 10 de novembro de 2015 ocorreu uma Concentração Nacional da Função Pública tendo sido 

suspensas as atividades letivas, exceto as de avaliação dos alunos previamente agendadas.  

No dia 31/12/2015 foi decretada “Tolerância de Ponto” para a função pública. 

Em 29/01/2016 ocorreu uma Greve Nacional da Administração Pública tendo as atividades letivas e não 

letivas decorrido com normalidade. 

Em 20/05/2016 ocorreu uma Manifestação Nacional da Administração Pública tendo sido suspensos 

alguns serviços, sem interferência nas atividades letivas. 

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

previstos. 

Fez uma auditoria de renovação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, tendo o mesmo sido 

renovado até 2018. 

Ao longo do ano deu-se continuidade ao cumprimento do Contrato de Autonomia, assinado em 

15/02/2013, e avaliado em finais de 2015. 

Entre os dias 14 e 21 de janeiro de 2016, 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.   

A 19 de fevereiro de 2016, realizou-se a eleição para os órgãos dirigentes da Associação de Estudantes 

da ESEQ. 

Nos dias 13 e 14 de abril de 2016, a ESEQ foi intervencionada pela IGEC no âmbito da avaliação à 

execução do Contrato de Autonomia, cuja conclusão se cita: “a avaliação do grau de cumprimento do presente 

contrato de autonomia é positiva, nos termos do art.º 10º da Portaria nº 265/2012, de 30 de Agosto”. 

No decurso do ano letivo de 2015/16 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. O Diretor exerceu, também, as funções de Presidente do Conselho das Escolas. 
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Outros Projetos 

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

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

(Tabelas 3.2.1 a 3.2.4): 

Tabela 3.2.1-Atividades do âmbito da Higiene e Segurança 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Revisão do sistema de combate a incêndio da ESEQ 250,00 280,91 

Revisão da rede elétrica (emergência) e segurança das instalações (Alarme) 1.000,00 674,18 

Revisão periódica da rede de gás 350,00 382,00 

Renovação parcial dos fardamentos dos Assistentes Operacionais 250,00 70,40 

TOTAL 1.850,00 1.407,49 

Tabela 3.2.2-Atividades do âmbito das Instalações 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Remodelação das instalações da ala nascente – piso inferior e OFA 30.000,00 29.028,25 

Substituição de soalhos  12.500,00 8.635,31 

Pinturas diversas (muitas das pinturas foram incluídas na “remodelação da ala nascente) 8.000,00 1.042,89 

Colocação de rampas para deficientes 1.000,00 1.722,00 

Portas automáticas 10.000,00 13.461,66 

TOTAL 61.500,00 53.890,11 

Tabela 3.2.3-Atividades do âmbito dos Equipamentos 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Aquisição de material didático e pedagógico, por proposta dos Departamentos 
Curriculares e outras estruturas 

5.000,00 4.914,08 

Aquisição de vários equipamentos desportivos 2.000,00 1.279,65 

Upgrade dos sistemas informáticos da ESEQ  7.000,00 15.273,91 

TOTAL 14.000,00 21.467,64 
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Tabela 3.2.4-Outros Projetos e Atividades Relevantes  

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Formação de pessoal Docente e Não Docente 900,00 710,00 

Auditoria Sistema de Gestão da Qualidade 1.200,00 1.489,11 

Comemoração de efemérides 3.000,00 5.249,07 

Publicação do “Anuário da ESEQ” 2.100,00 2.067,00 

Publicação da 7.ª edição dos Jornal “Ecos” 1.300,00 1.208,40 

Promoção/Divulgação da ESEQ 1.900,00 1.505,95 

Desporto Escolar 1.500,00 923,03 

Clube Europeu / Atividades de intercâmbio 500,00 441,95 

TOTAL 12.400,00   13.594,51   
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4. ATIVIDADES DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

4.1. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

4.1.1. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA (DCM) 
Prof.” Alda Ferreira (Coordenadora) 

O Departamento de Matemática é constituído pelos docentes do grupo 500. 

Os valores apresentados nos próximos quadros resumem as atividades deste departamento no ano letivo 

de 2015/16. 

Destaca-se 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 

 

 

Nº alunos/Nº 

class. Módulos 

Prof.

De 0 a 100

Class.

média

% média de 
positivas

500 1051 68,5 89,9%

Departamento DCM 1051 68,5 89,9%

Ensino  Básico 196 75,3 91,8%

Ensino  Secundário 679 68,6 87,3%

Ensino  Profissional 176 60,4 97,8%

Grupos

2015 / 2016
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b) RESULTADOS EXTERNOS 

 

 
 

c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 

 

 

Obs. Houve necessidade de ajustar/alterar as planificações iniciais de Matemática dos Cursos 

Profissionais, devido à data de colocação de um professor contratado e à planificação de Matemática A 

do 10º ano, devido à implementação das metas curriculares nesta disciplina. 

 

  



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2015/2016 
13/90 

d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 

A tabela seguinte resume a participação dos docentes nas reuniões de departamento 

 

f) FORMAÇÃO DOCENTE 
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g) SERVIÇO DE EXAMES E OUTRAS PROVAS 

 

h) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ 
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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 quadros seguintes descrevem as atividades desenvolvidas pelo departamento.  

a) RESULTADOS INTERNOS 
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b) RESULTADOS EXTERNOS 

 

 

c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 
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d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 

 

 

f) FORMAÇÃO DOCENTE 
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g) SERVIÇO DE EXAMES E OUTRAS PROVAS 

 

h) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ 
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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 
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b) RESULTADOS EXTERNOS 

 

 

 
 
  

2015 / 2016

Grupo CÓDIGO Disciplina Ano Nº de 
provas

Class. 
Média 
ESEQ

Class. 
Média NAC ESEQ-NAC

300 91 Port Português 9º 28 65 57 8
300 734 LitP Literatura Portuguesa 11º 18 123 105 18
300 639 Port Português 12º 326 115 108 7
350 547 Esp Espanhol Ei 11º 29 122 121 1
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 

 

 

 

Nível de ensino        Disciplina Ano
Nº de 

turmas
T

Total aulas 
prev.

P

Total aulas 
dad.

D

Nº turmas. 
cumpr. 
planif.

Tc

% aulas 
dadas

D / P (%)

% planos 
cumpridos
Tc / T (%)

Básico 7º 2 265 258 2 97% 100%

Básico 7º 2 195 179 0 92%

Básico 7º 2 212 174 2 82% 100%

Básico 8º 2 328 321 2 98% 100%

Básico 8º 2 198 198 2 100% 100%

Básico 8º 2 128 124 2 97% 100%

Básico 8º 2 65 65 2 100% 100%

Básico 9º 1 129 129 1 100% 100%

Básico 9º 1 64 61 1 95% 100%

Básico 9º 1 95 93 1 98% 100%

Básico 9º 1 31 28 1 90% 100%

Secundário 10º 11 1432 1411 2 99% 18%

Secundário 10º 10 1311 1251 10 95% 100%

Secundário 10º 5 706 705 5 100% 100%

Secundário 11º 13 1665 1621 7 97% 54%

Secundário 11º 13 1247 1222 13 98% 100%

Secundário 11º 6 764 730 6 96% 100%

Secundário 11º 6 768 750 6 98% 100%

Secundário 11º 1 192 189 1 98% 100%

Secundário 12º 14 2224 2197 14 99% 100%

Secundário 12º 4 382 377 4 99% 100%

Profissional Prof10º 1 126 126 1 100% 100%

Profissional Prof10º 1 94 94 1 100% 100%

Profissional Prof11º 1 120 120 1 100% 100%

Profissional Prof11º 1 90 90 1 100% 100%

Profissional Prof12º 1 120 120 1 100% 100%

Profissional Prof12º 1 81 81 1 100% 100%

PORTUGUÊS

INGLÊS

INGLÊS 8

PORTUGUÊS

INGLÊS

PORTUGUÊS

INGLÊS

INGLÊS 6/7

ESPANHOL 1/2

ESPANHOL 4/5

LITER PORTUGUESA

PORTUGUÊS

OFICINA EXPRESSÕES

PORTUGUÊS

INGLÊS 6/7

ESPANHOL 1/2

PORTUGUÊS

INGLÊS

OFICINA EXPRESSÕES

PORTUGUÊS

FRANCÊS

INGLÊS

PORTUGUÊS

FRANCÊS

INGLÊS

PORTUGUÊS

FRANCÊS

Obs: O elevado número de faltas registado no 7º ano de inglês deve‐se ao atraso na colocação da 

docente (fator exterior à ESEQ);  no âmbito de  Português 10º ano  não foi possível concluir a lecionação 

dos conteúdos previstos devido à extensão dos conteúdos programáticos (consecução das Metas 

Curriculares) e avaliação formal da oralidade. Relativamente ao não cumprimento  dos conteúdos 

programáticos de Português 11º ano e Francês 7º ano, a lecionação dos mesmos será contemplada na 

planificação dos anos de lecionação seguintes
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d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 
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f) FORMAÇÃO DOCENTE 
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g) SERVIÇO DE EXAMES E OUTRAS PROVAS 

 

h) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ 
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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 

 

 

 
b) RESULTADOS EXTERNOS 
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 

 

 

d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 
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f) FORMAÇÃO DOCENTE 
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g) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ 
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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 

 

Grupo
Nível de 
ensino 

Disciplina Ano

Nº alunos/Nº 

class. Módulos 

Prof.

Nível
Class.
média

% média de 
positivas

550 Básico OF. TEC. MULTIMÉDIA 7º 56 4,8 100%

550 Básico of. TEC. MULTIMÉDIA 8º 56 4,6 98%

550 Básico TEC. INFORM. COMUN. 7º 56 4,3 100%

550 Básico TEC. INFORM. COMUN. 8º 56 4,5 100%

550 Secundário APL. INFORMÁTICAS B 12º 138 18,7 100%

550 Profissional TEC. INFORM. COMUN. Prof10º 29 16,2 97%

550 Secundário TEC. INFORM. COMUN. Prof11º 50 14,7 100%

550 Profissional SIST INFORM Prof10º 88 14,0 98%

550 Profissional SIST INFORM Prof11º 50 14,8 100%

550 Profissional SIST INFORM Prof12º 41 12,7 100%

550 Profissional PROJ PROD MULTIM Prof11º 25 15,0 100%

550 Profissional PROJ PROD MULTIM Prof12º 21 15,1 90%

550 Profissional TÉC MULTIMÉDIA Prof10º 145 16,5 97%

550 Profissional TÉC MULTIMÉDIA Prof11º 74 15,4 99%

550 Profissional TÉC MULTIMÉDIA Prof12º 30 14,7 75%

550 Profissional FORM CONT TRABALHO Prof12º 21 16,0 100%

600 Básico EDUCAÇÃO VISUAL 7º 56 4,3 100%

600 Básico EDUCAÇÃO VISUAL 8º 56 4,3 100%

600 Básico EDUCAÇÃO VISUAL 9º 28 3,6 100%

600 Secundário DESENHO A 10º 24 13,4 79%

600 Secundário DESENHO A 11º 32 14,1 94%

600 Secundário DESENHO A 12º 33 15,6 100%

600 Secundário GEOM DESC A 10º 42 14,8 81%

600 Secundário GEOM DESC A 11º 41 12,9 71%

600 Secundário HIST. CULT. ARTES 10º 3 15,3 100%

600 Secundário HIST. CULT. ARTES 11º 18 12,1 94%

600 Profissional DES COMUN AUDIOVIS Prof10º 115 14,2 96%

600 Profissional DES COMUN AUDIOVIS Prof11º 75 16,6 100%

600 Profissional DES COMUN AUDIOVIS Prof12º 35 15,2 88%

600 Profissional HIST. CULT. ARTES Prof10º 145 15,2 97%

600 Profissional HIST. CULT. ARTES Prof11º 68 11,8 91%

600 Profissional HIST. CULT. ARTES Prof12º 38 13,4 95%

2015 / 2016
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b) RESULTADOS EXTERNOS 
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 

 
 

 
 
  

Grupo Nível de ensino        Disciplina Ano
Nº de 

turmas
T

Total aulas 
prev.

P

Total aulas 
dad.

D

Nº turmas. 
cumpr. 
planif.

Tc

% aulas 
dadas

D / P (%)

% planos 
cumpridos
Tc / T (%)

550 Básico 7º 2 66 64 2 97% 100%

550 Básico 8º 2 66 66 2 100% 100%

550 Básico 7º 2 66 66 2 100% 100%

550 Básico 8º 2 66 62 2 94% 100%

550 Secundário 12º 6 818 805 6 98% 100%

550 Profissional Prof10º 1 60 60 1 100% 100%

550 Secundário Prof11º 1 60 60 1 100% 100%

550 Profissional Prof10º 1 120 120 1 100% 100%

550 Profissional Prof11º 1 54 54 1 100% 100%

550 Profissional Prof12º 1 54 54 1 100% 100%

550 Profissional Prof11º 1 58 58 1 100% 100%

550 Profissional Prof12º 1 76 76 1 100% 100%

550 Profissional Prof10º 1 215 215 1 100% 100%

550 Profissional Prof11º 1 113 113 1 100% 100%

550 Profissional Prof12º 1 196 196 1 100% 100%

550 Profissional Prof12º 1 76 76 1 100% 100%

600 Básico 7º 2 129 124 2 96% 100%

600 Básico 8º 2 130 122 2 94% 100%

600 Básico 9º 1 94 92 1 98% 100%

600 Secundário 10º 1 340 328 1 96% 100%

600 Secundário 11º 2 325 309 2 95% 100%

600 Secundário 12º 2 439 427 2 97% 100%

600 Secundário 10º 2 578 574 2 99% 100%

600 Secundário 11º 2 578 572 2 99% 100%

600 Secundário 11º 1 386 382 1 99% 100%

600 Profissional Prof10º 1 126 126 1 100% 100%

600 Profissional Prof11º 1 114 114 1 100% 100%

600 Profissional Prof12º 1 156 156 1 100% 100%

600 Profissional Prof10º 1 96 96 1 100% 100%

600 Profissional Prof11º 1 90 90 1 100% 100%

600 Profissional Prof12º 1 54 54 1 100% 100%

OF. TEC. MULTIMÉDIA

of. TEC. MULTIMÉDIA

TEC. INFORM. COMUN.

TEC. INFORM. COMUN.

APL. INFORMÁTICAS B

TEC. INFORM. COMUN.

TEC. INFORM. COMUN.

SIST INFORM

SIST INFORM

SIST INFORM

PROJ PROD MULTIM

PROJ PROD MULTIM

TÉC MULTIMÉDIA

TÉC MULTIMÉDIA

TÉC MULTIMÉDIA

FORM CONT TRABALHO

EDUCAÇÃO VISUAL

EDUCAÇÃO VISUAL

EDUCAÇÃO VISUAL

DESENHO A

DESENHO A

DESENHO A

GEOM DESC A

GEOM DESC A

HIST. CULT. ARTES

DES COMUN AUDIOVIS

DES COMUN AUDIOVIS

DES COMUN AUDIOVIS

HIST. CULT. ARTES

HIST. CULT. ARTES

HIST. CULT. ARTES
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d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 

 

f) FORMAÇÃO DOCENTE 
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g) SERVIÇO DE EXAMES E OUTRAS PROVAS 

 

h) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ 
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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 

 

Nível de 
ensino 

Disciplina Ano

Nº alunos/Nº 

class. Módulos 

Prof.

Nível
Class.
média

% média de 
positivas

Básico EDU. MOR. RELIGIOSA 7º 14 5,0 100%

Básico HISTÓRIA 7º 56 3,9 100%

Básico GEOGRAFIA 7º 56 4,3 98%

Básico EDU. MOR. RELIGIOSA 8º 27 5,0 100%

Básico HISTÓRIA 8º 56 3,5 100%

Básico GEOGRAFIA 8º 56 4,1 100%

Básico HISTÓRIA 9º 28 4,0 100%

Básico GEOGRAFIA 9º 28 3,8 100%

Secundário EDU. MOR. RELIGIOSA 10º 5 19,0 100%

Secundário HISTÓRIA A 10º 59 12,1 75%

Secundário FILOSOFIA 10º 281 14,1 93%

Secundário GEOGRAFIA A 10º 83 13,4 94%

Secundário ECONOMIA A 10º 27 14,1 96%

Secundário HISTÓRIA A 11º 71 12,6 99%

Secundário FILOSOFIA 11º 300 14,7 95%

Secundário GEOGRAFIA A 11º 82 15,0 99%

Secundário ECONOMIA A 11º 27 16,4 100%

Secundário HISTÓRIA A 12º 85 12,5 94%

Secundário PSICOLOGIA B 12º 102 17,2 100%

Secundário GEOGRAFIA C 12º 44 17,0 100%

Secundário ECONOMIA C 12º 26 16,3 100%

Secundário DIREITO 12º 26 16,8 100%

Profissional ÁREA DE INTEGRAÇÃO Prof10º 57 13,0 95%

Profissional ÁREA DE INTEGRAÇÃO Prof11º 50 12,8 100%

Profissional ÁREA DE INTEGRAÇÃO Prof12º 40 13,4 100%

2015 / 2016
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b) RESULTADOS EXTERNOS 
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 
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d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 

 

f) FORMAÇÃO DOCENTE 
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g) SERVIÇO DE EXAMES E OUTRAS PROVAS 

 

h) PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA ESEQ 

 

 

 Exames ou Provas Disciplina Ano
Nº de docentes 

autores

Nº de docentes 

Classificadores 

ou Júris

História A 12º 3 3

GeografiaA 11º 3 2

EconomiaA 11º 2 1

Provas de Equivalência à 

Frequência, Exames de 

Equivalência a Exame 

Nacional e Critérios de 

Correção

Geografia 9º 3 3

História A 12º 2

GeografiaA 11º 1

EconomiaA 11º 2

Provas Comuns e 

Critérios de 

Correção

Exames Nacionais
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4.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS 

4.2.1. NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO (NAE) 
Prof.ª Fátima Guedes (Coordenadora) 

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

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

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

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

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

como pela realização de outras atividades pertinentes.  

             

I – APOIO PEDAGÓGICO ACRESCIDO (APA): 

Ao longo deste ano letivo, foram apresentadas 839 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 839 propostas apresentadas, registaram-se 560 frequências de aulas de apoio, 

com assiduidade, o que equivale a 66,7% das referidas propostas.  

Analisadas as rejeições à oferta de apoio conclui-se que:  

 24 situações (2,9%) de não autorização por parte dos Encarregados de Educação; 

 47 casos (5,6%) devido a coincidência com outra(s) atividade (s) 

 17 rejeições (2,0%) por horário sobrecarregado; 

 5 casos (0,6%) por dificuldade ou mesmo inexistência de transporte para a escola; 

 68 situações (8,1%) devido a frequência de Centro de  Estudo / aulas de apoio extra-escola; 

Constatam-se, ainda, as seguintes razões: 

 2 casos de suspensão do apoio (0,2%) devido a pouco ou nenhum empenho manifestado na 

assiduidade e na realização das atividades propostas; 

 60 exclusões do apoio por excesso de faltas injustificadas (7,2%); 

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

 48 situações de rejeição do apoio (5,7%) cujas razões se desconhecem (no quadro-síntese, esta 

situação surge designada por  “Outro”). 

Observou-se que o maior volume de frequências de apoio educativo ocorreu ao nível do 11.º ano (208 

frequências), seguido do 10.º ano (147 frequências), do 12.º ano (130 frequências), do 8.º ano (42 frequências), 

do 7.º ano (22 frequências) e, finalmente, do 9.º ano (11 frequências).  

No que concerne ao 12.º ano, verificou-se que o apoio pedagógico neste nível de escolaridade incidiu, 

exclusivamente, nas disciplinas sujeitas a exame nacional: Português (64 frequências), Matemática A (33 

frequências) e História A (33 frequências).  
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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 

duas no 8.º anos, respetivamente, tendo sido prestado apoio nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês, 

no caso do 9.º ano; Matemática, Inglês, Português, Geografia, Ciências da Natureza e Ciências Físico-Químicas, 

no 8º ano; e Matemática, Português, Inglês e Geografia, no 7.º ano.  

Constatou-se que, na globalidade, as disciplinas de Português (135 frequências), Matemática A (107), 

Física e Química A (76), Inglês (52), História A (47) e Biologia e Geologia (35) foram as que registaram maior 

número de frequências de apoio. 

Frequentam todas as modalidades apoio (APA, NEE e AOPE), 587 alunos da ESEQ, cujos resultados 

foram os seguintes: 

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

disciplinas de Física e Química A, Matemática A, Português e Inglês. Observa-se que, dos 43 alunos 

que frequentaram aulas de apoio a FQA, 47% evoluiu, 35% manteve e 19% regrediu. Na disciplina de 

Matemática A, dos 36 alunos, 56% evoluiu, 17% manteve e 28% piorou. Em Português, dos 19 alunos, 

53% evoluiu, 37% manteve e 11% piorou. Na disciplina de Inglês, em 17 alunos, registe-se que 71% 

evoluiu, 29% manteve e 0% regrediu. Do quadro-resumo em análise, é de salientar que, num total de 

152 frequências de aulas de apoio no 10º ano, 57% conseguiu melhorar os seus resultados 

escolares, 27% manteve-os e 16% regrediu. 

 No 11º ano, verificaram-se os seguintes resultados: na disciplina de Português, realce-se que, em 50 

alunos, 38% evoluiu, 48% manteve e 14% piorou. Em Matemática A, dos 38 alunos em apoio, 68% 

evoluiu, 21% manteve e 11% piorou.  Em Física e Química A, dos 33 alunos, 82% conseguiu melhorar 

os seus resultados escolares, 9% manteve-os e 9% regrediu. Em física e química A, dos 28 alunos, 

61% melhorou, 14% manteve e 25% regrediu. Em Biologia e Geologia, é de destacar que, dos 21 

alunos que frequentaram as aulas de apoio, 76% evoluiu e 24% manteve, não se registando qualquer 

regressão. Na disciplina de Inglês, em 17 alunos, 53% melhorou, 41% manteve e 6% regrediu. Numa 

análise global, é ainda de destacar que, num universo de 221 frequências de apoio no 11º ano, 60% 

obteve resultados que permitem concluir sobre a sua evolução, 28% manteve-os e 12% regrediu. 

 No 12º 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, de Matemática A e de História A. Na disciplina de Português, dos 66 alunos 

em apoio, 62% evoluiu, 27% manteve e 11% piorou os seus resultados. Em Matemática A, dos 34 

alunos, 24% progrediu, 44% manteve e 32% regrediu. Em História A, dos 32 alunos em apoio, 38% 

evoluiu, 31% manteve e 31% piorou. Constata-se que, num total de 134 frequências de aulas de 

apoio no 12º ano, 46% progrediu, 33% manteve os seus resultados e 21% piorou-os. 
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 No 9º ano (uma turma), dos 7 alunos em apoio a Matemática, apenas 29% conseguiu melhorar os seus 

resultados.  

 No 8º ano (duas turmas), dos 15 alunos em apoio a Matemática, 33% evoluiu, 60% manteve e 7% 

piorou os resultados. Na disciplina de Inglês, registaram-se 10 frequências, tendo 30% dos alunos 

conseguido melhorar e 70% mantiveram os resultados.   

 No 7º ano (duas turmas), dos 8 alunos em apoio a Matemática, 13% evoluiu e 88% manteve. Em 

Português, dos 6 alunos em apoio, 50% progrediu e 50% manteve. Em Inglês, dos 6 alunos, 67% 

progrediu e 33% manteve os resultados. 

Em síntese, 52% dos alunos que frequentaram aulas de apoio no presente ano letivo viu melhorar os 

seus resultados (no ano letivo transato, a percentagem foi de 53%), 34% manteve os seus resultados escolares 

(em 2014/2015, a percentagem foi de 32%) e 14% piorou (no ano anterior,15%).  

 

II – ALUNOS ORIUNDOS DE PAÍSES ESTRANGEIROS (AOPE): 

No cumprimento do despacho normativo nº 30/2007, de 10 de agosto (ensino do Português Língua Não 

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

estrangeiros.  

No ano letivo de 2015/2016, foram as seguintes os alunos oriundos de países estrangeiros 

acompanhadas pelo NAE:  

ANO / TURMA ALUNO 
PAÍS DE 
ORIGEM 

ANO EM QUE INICIOU A ESCOLA 
EM PORTUGAL 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA 
LINGUÍSTICA 

7º B AV África do Sul 2016 (janeiro) A2 iniciação 
8º B BV Espanha 2014 C1 avançado 
10º A RL Suíça 2015 (setembro) A2 iniciação 
11º B SH Marrocos 2012 C1 avançado 
11º G GM França 2013 B2 avançado 
12º G GJ China 2008 C1 avançado 

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

de cada um dos alunos. O trabalho de identificação e de avaliação dos novos alunos AOPE realizou-se ao longo 

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

vindos de outros estabelecimentos de ensino. Foram estabelecidos contactos personalizados com os Diretores 

de Turma e com os professores de português destes alunos no sentido de os informar sobre a situação particular 

de cada um deles, sendo-lhes entregue, também, um relatório-síntese.  

Os níveis de proficiência linguística dos alunos foram assegurados por professores de Português do 

Quadro de Escola e pela docente Ana Moura, contratada para esse fim mediante a apresentação de um plano 

de necessidades de recursos humanos apresentado pelo Núcleo de Apoio Educativo à Direção da escola, na 

sequência da avaliação diagnóstica realizada pelos alunos RL e AV.  
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A escola também disponibilizou os espaços e os recursos materiais (fotocópias, por exemplo) e 

informáticos necessários a um bom desenvolvimento das atividades curriculares destes discentes. 

Foram os seguintes os resultados alcançados: 

ALUNO 1.º Período 2.º Período 3.º Período 
AV ------------ 4 4 
BV 3 3 3 
RL 14 14 15 
SH 9 10 11 
GM 7 7 8 
GJ 12 12 12 

 

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

educativo continua a ser uma das prioridades do Núcleo de Apoio Educativo (NAE) da ESEQ, o qual desenvolve 

um trabalho de coordenação com as famílias, os diretores de turma, os professores de Português (em 

particular), os Serviços de Psicologia e Orientação (sempre que necessário), o Conselho Pedagógico e o órgão 

de direção da escola. 

 

III – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE): 

Iniciou-se o ano letivo com uma ação de sensibilização para os assistentes operacionais que iriam 

trabalhar mais diretamente com os alunos com NEE, com especial realce para os que usufruem da medida CEI. 

Estabeleceram-se protocolos com diferentes entidades: o Clube Naval Povoense, a CMPV e a ESEQ, 

com objetivo de proporcionar aos alunos CEI a prática de vela adaptada, com o Instituto Madre Matilde e Padaria 

Oliveira para implementação dos PITs de três alunos. 

Das 26 propostas de apoio apresentadas, registaram-se 21 frequências (81%); uma proposta de não 

autorização do Encarregado de Educação (4%); duas propostas de excesso de faltas injustificadas (8%) e 2 

propostas de outros (8%). 

Manteve-se permanente contacto com 28 alunos que apresentam NEE e com os respetivos 

Encarregados de Educação. 

Promoveu-se o apoio direto e indireto aos seguintes discentes: um do 7.º ano (7.º B), um do 8.º ano (8.º 

A), dez do 10.º ano (10.º G – 2 alunos, 10.º H – 6 alunos e 10.º K – 2 alunos), dez do 11.º ano (11.º E, 11.º H – 4 

alunos, 11.º J, 11. º K – 2 alunos e 11.º N – 2 alunos) e seis do 12.º ano (12.º B – 3 alunos, 12.º F, 12.º I e 12.º 

M).  

Lecionou-se Português, Inglês, Matemática e Atividades de Promoção da Capacitação (I e II). 

No âmbito da disciplina de Promoção da Capacitação (I e II), desenvolveram-se visitas ao Arquivo 

Municipal da Póvoa de Varzim, ao Navio Hospital Gil Eanes em Viana do Castelo, ao Centro de Saúde da Póvoa 

de Varzim, ao Instituto e Jardim de Infância Madre Matilde, ao Farol de Leça da Palmeira, ao Centro de Ciência 

Viva em Vila do Conde, à Escola EB 2,3 Dr. Flávio Gonçalves, à Escola Secundária Rocha Peixoto, ao Museu, à 

GNR, ao Varzim Lazer, aos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, ao Estádio do Varzim, à Casa da 
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Juventude, ao Casino da Póvoa de Varzim, ao Sea Life Center, ao Teleférico de Gaia, ao Estádio do Dragão e à 

Vela Adaptada. 

Mediaram-se os Planos Individuais de Transição desenvolvidos na Escola (Jardim, Bar dos Professores e 

Reprografia), no Centro de Recursos para a Inclusão – MAPADI, na Padaria Oliveira e no Jardim de Infância 

Madre Matilde.  

Estabeleceu-se intercâmbio com outros técnicos e houve uma articulação permanente com o Serviço de 

Psicologia e Orientação e outras entidades externas, de modo a garantir melhor resposta dos processos 

encaminhados para o serviço. 

Tratou-se ainda das avaliações, dos programas dos alunos, do preenchimento online dos requerimentos 

e organização da documentação para o Júri Nacional de Exames; preenchimento das fichas A e B 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 DEgeste e DGE da monitorização da Educação Especial e da avaliação intercalar dos Planos de Ação 

CRI/MAPADI, respetivamente. 

Numa tentativa de preparar a transição dos alunos de Currículos Específicos Individuais para o ensino 

secundário, houve a necessidade de participar em reuniões com as professoras de Educação Especial de todos 

os Agrupamentos da Póvoa de Varzim. 

Destaque também para a participação em várias atividades, nomeadamente, a organização e 

comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e do Dia das Bruxas; participação no coro de 

Natal e Sarau Cultural da ESEQ; visita à Fábrica de chocolates “Imperial”; participação no Projeto do Dia do 

Aluno da ESEQ, Projeto Escola da Minha Vida, Feira do Livro Fantástico, Dia da Europa, Dia Mundial da 

Criança, entre muitas outras.  

A ESEQ, acreditando firmemente no seu Projeto Educativo, desenvolveu práticas que garantiram a 

igualdade de oportunidades no acesso à formação integral dos seus alunos, no respeito pelos “Valores” e 

“Compromissos Educativos” consignados no referido documento. 
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4.2.2. COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA (CDT) 
Prof.ª Maria José Frutuoso (CDT do Ensino Secundário) e Prof.ª Emília Subida (CDT do Ensino Básico) 

As diferentes ações /atividades desenvolvidas pela CDT durante o ano letivo encontram-se referidas na 

tabela seguinte. 

Ações/atividades desenvolvidas Objetivos 
Coordenação do Conselho de Diretores de 
Turma  

Coordenar as tarefas a desenvolver no âmbito da Direção de Turma. 
Apoiar os Diretores de Turma nas tarefas inerentes à função. 

Representação dos DT no Conselho Pedagógico  
 

Participar em todos os assuntos tratados no Conselho Pedagógico. 
Dar orientações ou informações, respeitantes às atividades inerentes ao exercício 
da atividade de direção de turma, emanadas do Conselho Pedagógico. 

Preparação e atualização de documentos de 
apoio aos DT 

Facultar aos DT informação de apoio ao desempenho das suas tarefas.   

Planificação das reuniões de Conselho de 
Turma 

Definir em conjunto com a Direção a ordem de trabalhos das reuniões. 
Reunir documentação necessária para as reuniões dos Conselhos de Turma.   

Atendimento aos DT   Apoiar os DT na resolução de situações decorrentes da função.   
Atualização da página de Coordenação na 
plataforma Moodle 

Simplificar o trabalho do DT e modernizar tecnologicamente o Serviço.   

Elaboração de PowerPoint de receção aos 
alunos e EE 

Uniformizar informação/procedimentos. 

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

Promover a integração dos alunos do 7 º e 10.º ano. 

Dinamização da Sessão de Formação para 
Delegados e Subdelegados de Turma 

Contribuir para a promoção de valores de cidadania e reforço do conhecimento 
sobre o funcionamento dos órgãos de administração e gestão da ESEQ. 

Elaboração o Guião do Delegado de Turma da 
ESEQ 

Providenciar aos discentes uma perceção mais alargada sobre o impacto deste 
cargo no desenvolvimento de competências comunicativas/sociais. 

Colaboração com os SA  Preparar/apoiar no processo de renovação de matrícula e inscrição em exames. 
Elaboração de Relatório dos DT on line Simplificar o trabalho do DT e modernizar tecnologicamente o Serviço.   
Avaliação do trabalho desenvolvido pelas 
Coordenadoras e pelos DT   

Avaliar e refletir sobre o trabalho da Coordenação e dos DT. 
Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual das atividades desenvolvidas 

Coordenação do Projeto Eça Dinâmica Fomentar relações cooperativas entre os vários atores educativos da ESEQ. 
Integração na Equipa da Educação para a 
Saúde 

Apoiar as atividades relacionadas com a promoção da saúde da população 
escolar. 

Participação na Visita à Mostra da Universidade 
do Porto e na Mostra do Fórum de Saídas 
Profissionais 

Promover a orientação vocacional dos alunos do 9º ano de escolaridade. 

Participação na Visita à Mostra Informativa 
"Formação e Opções Profissionais ao Longo da 
Vida" 

Proporcionar informação sobre as ofertas formativas disponíveis, numa perspetiva 
de Formação ao Longo da Vida. 

Colaboração com o SPO no Fórum das 
Universidades realizada na ESEQ 

Permitir aos alunos recolha de informação e estabelecimento de contato direto 
com diferentes instituições e cursos ministrados. 
Ajudar a uma maior definição de objetivos escolares e profissionais. 

 

As Coordenadoras dos Diretores de Turma desenvolveram o seu trabalho no sentido de o serviço 

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

partilha aberta de ideias. O ano letivo decorreu com normalidade e com a serenidade necessária ao bom 

ambiente de trabalho e que todas as práticas referidas ajudaram a consolidar uma das principais missões da 

Escola que é formar cidadãos ativos e intervenientes, realçando a importância, em especial, do Diretor de 

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

 

No ano letivo 2015/2016 funcionaram três turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia: 10ºL com 

trinta alunos, 11ºN com vinte e cinco alunos e 12ºO com vinte alunos. 

Realizou-se, no início do ano, uma reunião com os docentes colocados na ESEQ a quem foram 

atribuídas turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia, a fim de lhes serem transmitidas as informações 

e orientações necessárias para o correto funcionamento do Curso Profissional. Posteriormente, no final de cada 

período letivo, a DCP participou nas reuniões dos Conselhos de Diretores de Turma e reuniu com os diretores 

das turmas do Curso. A DCRP participou ainda em todas as reuniões do Conselho Pedagógico. 

Foram cumpridos os programas e as planificações em todas as disciplinas, tendo os docentes, aplicado 

os instrumentos de avaliação inicialmente previstos. 

Foram atualizados e organizados os Dossiers Pedagógicos referentes ao funcionamento do Curso 

Profissional Técnico de Multimédia. 

Coordenou, coorganizou e acompanhou as atividades de formação teórico-prática, entre elas, as Visitas 

de Estudo multidisciplinares, propostas por docentes do Curso Profissional Técnico de Multimédia. Este ano 

letivo foram realizadas duas Visitas de Estudo: uma a Lisboa (visitas guiadas ao Museu da Gulbenkian e Centro 

de Arte Moderna, Museu do Chiado e Centro Cultural de Belém) no dia 11 de dezembro de 2015 e outra, 

também a Lisboa (Casa de Fernando Pessoa e Fundação Saramago), no dia 6 de maio de 2016, ambas com os 

alunos da turma 12º O, no âmbito do programa de lecionação das disciplinas de História da Cultura e das Artes e 

de Português respetivamente. 

Neste ano letivo, o Curso Profissional Técnico de Multimédia foi, de novo, reforçado com mais 

equipamento informático, essencialmente ao nível de hardware. 

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, José Carlos Lima e Carlos Baptista, para os seguintes 

momentos: 

 12.º O – de 09 de maio a 13 de junho de 2016 – 6 semanas - 7 horas/dia – 175 horas (terceira fase); 
 11.º N – de 30 de maio a 19 de julho de 2016 – 8 semanas – 7 horas/dia – 245 horas (segunda fase); 
 10.º L – 13 de junho a 15 de julho de 2016 – 5 semanas – 7 horas /dia – 166 horas (primeira fase); 

Ainda neste campo, com o apoio dos professores Paulo Ferreira, Carlos Baptista, José Carlos Lima, 

Arnaldo Pedro e Maria João Sá, a DCP 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 
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(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 
 Cine-Teatro Garrett - 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 
 Clínica Veterinária - Veterinária Ani-Mar - Póvoa de Varzim 
 Escola de Condução Ala Arriba - Póvoa de Varzim 
 Escola de Condução Lobos do Mar – Amorim - Póvoa de Varzim 
 Escola de Condução de Árvore - Vila do Conde  
 Vídeo Póvoa, Lda. – Póvoa de Varzim 
 Foto Mário – Aver-O-Mar - Póvoa de Varzim 
 Oficina D’Imagem - Póvoa de Varzim 
 4COLORS - Produção Gráfica - Póvoa de Varzim 
 Ricardo Dinis (535 Design) 
 Carlos Calafate - Unipessoal Lda - Artes Gráficas - Póvoa de Varzim 
 Pinta tu mesmo - Póvoa de Varzim 
 ÁBACO VIRTUAL, UNIP. LDA. - Póvoa de Varzim 
 CENTRO DE CÓPIAS RÉGUA T-DESENHO TÉCNICO, LDA.- Matosinhos 
 Vertra - Serviços de Contabilidade e Gestão, Lda.- Póvoa de Varzim 
 Natur´Art - Organização de Eventos - Póvoa de Varzim 
 Armando A. Oliveira e Marlene Sá Carneiro, Sociedade de Solicitadores, R.L. - Póvoa de Varzim 
 Cortex Digital, Lda. (Chip 7) - Póvoa de Varzim 
 Gamestation X – Póvoa de Varzim 
 O Buraco, Comércio de Vestuário, Unipessoal, Lda. (Omni) - Póvoa de Varzim 
 Onda Agitada Unipessoal, Lda. (Street Wave) - Póvoa de Varzim 
 Nova Craveiro, Lda. - Laúndos - Póvoa de Varzim 
 ASSISTÉCNICA - Comércio e Reparação de Electrodomésticos - Póvoa de Varzim 
 Oferta Impar Comércio de Brindes Publicitários, Lda – Vila do Conde 

De referir que o resultado da terceira fase de formação, da Formação em Contexto de Trabalho dos 

alunos do 12.º O, foi positivo e os da primeira e segunda fase dos alunos do 11.º N e do 10.º L 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 O do 12.º ano, realizou-se em duas fases, 

nomeadamente nos dias 6 e 26 de julho de 2016. 

Na primeira fase, dos dez alunos desta turma, que apresentaram e defenderam a PAP, perante um Júri, 

todos eles foram aprovados. Na segunda fase, dos restantes dez alunos desta turma, dois alunos não 

apresentaram nem defenderam a PAP por não reunirem as condições exigidas, de acordo com a lei em vigor 
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(falta de entrega da documentação nos serviços administrativos). Dos oito alunos restantes, uma aluna faltou à 

apresentação e defesa da PAP, um aluno foi não aprovado e seis alunos foram aprovados.  

Foi constituída uma equipa formada por docentes dos grupos de Informática e Artes, que conjuntamente 

com a Psicóloga da ESEQ, Dra. Conceição Prisco, desenvolveram no terceiro período, diversas atividades de 

publicitação e divulgação do Curso Profissional Técnico de Multimédia e do Curso Profissional Técnico de 

Design de Moda, ambos 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 e do Curso Profissional Técnico de Design de Moda, ambos da ESEQ, para o ano letivo 2016/2017, 

incluiu a realização de entrevistas aos alunos-candidatos e decorreu pelos dias 12, 13, 14 e 15 de julho de 2016. 

A equipa de realização de entrevistas foi constituída pelos docentes José Carlos Lima e Maria João Sá 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 do Curso Profissional Técnico 

de Multimédia, o que lhe permitiu a sua abertura e de 12 candidatos para 26 vagas do Curso Profissional 

Técnico de Design de Moda, o que não permitiu a sua abertura, por motivo de insuficiência do número de 

candidatos.  

Resultados escolares da avaliação 
No ano letivo 2015/16 os resultados escolares dos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia, 

podem resumir-se da seguinte forma: 

10º Ano - Turma L Nº de alunos Módulos avaliados % de conclusão 

  30 35 99,01% 

 
11º Ano - Turma N Nº de alunos Módulos avaliados % de conclusão 

  25 32 97,86% 

 
12º Ano - Turma O Nº de alunos Módulos avaliados % de conclusão 

  21 33 95,91%* 

* Sem contabilizar a PAP – Prova de Aptidão Profissional. 

Dos 20 alunos matriculados no 12º O, 12 alunos concluíram o Curso Profissional Técnico de Multimédia 

com sucesso (módulos + FCT + PAP). A taxa de conclusão do Curso Profissional Técnico de Multimédia em 

2016 é de 60%. 

Dois dos alunos que não concluíram o Curso Profissional têm um único módulo em atraso à disciplina de 

Design, Comunicação e Audiovisuais e a dois outros falta apenas a PAP. No entanto, estes alunos podem ainda 

fazer a recuperação destes módulos em atraso, na Época Extraordinária de Recuperação, em Setembro. 
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4.2.4. NÚCLEO DE PROJETOS E ATIVIDADES (NPA) 
Prof. Paulo Campos (Coordenador) 

O NPA foi animado, durante o ano letivo de 2015/2016, por uma equipa com três elementos: 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 2015/2016, 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 2015/2016, 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. 

 

4.2.5. NÚCLEO DE ESTÁGIO DE ESPANHOL (NEE) 
Prof.ª Mª das Dores Silva (Orientadora cooperante) 

Estagiários: Liliana Silva, Nuno Ferreira e Alexandra Santos 
 

As atividades de Estágio, no ano letivo 2015/ 2016, 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. 
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4.2.6. BIBLIOTECA DR. LUÍS AMARO DE OLIVEIRA (BLAO) 
Prof.ª Inês Soares (Bibliotecária) 

No ano letivo 2015/ 2016 e de acordo com o plano de melhoria realizado, o trabalho da Biblioteca 

alargou-se a outros departamentos/Turmas e colaborou com a Associação de Pais e de Estudantes 

(Dinamização da Feira de Troque&Troque), com o objetivo de favorecer o desenvolvimento das literacias 

essenciais à aprendizagem e formação dos alunos. 

Indo de encontro ao objetivo plasmado no Projeto educativo da ESEQ ”Promover a Língua Portuguesa 

como instrumento imprescindível para o domínio do pensamento lógico, de análise e de síntese e como sistema 

privilegiado de comunicação, de pensamento e de suporte cultural”, participamos pela 1ª vez no Concurso 

Nacional de Leitura (10ª edição);  

Ainda e com o objetivo de promover a leitura, no mês das bibliotecas (outubro) foi iniciado um clube de 

leitura “ leituras de outono” que se prolongou durante vários meses encerrando as suas atividades com a visita 

do autor sobre cuja obra trabalharam e refletiram. O dia da Poesia/ semana da leitura, foi assinalado com a 

declamação e largada de balões com a colaboração das docentes, Augusta Ferreira, Fernanda Duarte, Natália 

Pereira, Ana Paula Mateus, Luísa Pereira e Ana Passos. 

De acordo com as orientações curriculares e desenvolvidos em articulação com outros 

grupos/departamentos surgiram: “Literatura vs Matemática?” em articulação com o Prof. José Milheiro (12.º  A, 

12.º  C, 12.º  D, 12.º  G e 11.º   B, 11.º   D), “Literacia Lab” em articulação com o prof. Roberto Carvalho (7.º A e 

7.º B), “A Minha Sombra Conta-me” em articulação com os professores M.ª João Sá, Paulo Ferreira e M.ª José 

Trovão (10.º L), a “Feira do Livro Fantástico” (em articulação com os Profs. Paulo Ferreira, Carlos Baptista, M.ª 

João Niz e Ana Figueiredo), estas duas últimas encerrando o seu trajeto com um “Concurso”.  

A biblioteca promoveu várias exposições: Exposição ”Letras e Cores, Ideias e Autores da República”; o 

“Dia da Implantação da República”; "A Índia Portuguesa, uma visão oitocentista "; (Re) visitar Énio Ramalho; 

“Escritores Diplomatas”; “Diálogos com Eça” com trabalhos dos alunos de Artes (12.º H; 11.º I; 8.º A; 8.º B) 

orientados pela Profª Graça Diniz; exposição de trabalhos dos alunos do 7.º A e B, sobre Eça de Queirós com 

Profª Ana Felgueiras, em colaboração com a “Eça Dinâmica” e Profª Fernanda Duarte e alunos e “Diálogos com 

Lourdes Castro” em colaboração com o Prof. Luís Marcelino e os alunos do 10.º H. 

Colaborou nas iniciativas do PNL e RBE (Comemoração 20 anos RBE: Apresentação de vídeos em 

colaboração com o professor Roberto Carvalho), Elos de Leitura em Cartaz em colaboração com a docente Célia 

Almeida) e Aprender com a BE.  
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4.2.7. EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA (EAI) 
Prof.ª Graça Campos (Coordenadora) 

O trabalho da coordenadora da Equipa de Avaliação Interna (EAI) durante o ano letivo de 2015/16 

centrou-se: 

- Na elaboração do documento “Guião de Trabalho da EAI”, destinado a servir de suporte à observação e 

recolha de elementos para produção do Relatório de Avaliação Interna da ESEQ. Este guião teve como base 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. 

- Na reflexão e colaboração com a Direção da escola, na definição de um Plano de Objetivos Estratégicos 

da ESEQ, à luz dos Eixos do Projeto Educativo. 

- Na adaptação do “Guião de trabalho da EAI” com o novo Projeto Educativo da ESEQ e com o Plano de 

Objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade em vigor na ESEQ. 

No âmbito da SADRA, numa perspetiva de se instituir uma cultura da avaliação e regulação, elaboraram-

se os documentos/tabelas para que, no final de cada período letivo, professores, diretores de turma e 

coordenadores de departamento curricular pudessem registar os dados estatísticos das turmas, no que respeita 

ao número de alunos avaliados, anulações de matrículas, classificações médias e percentagens de negativas do 

grupo turma, ou de uma disciplina, aulas previstas e dadas, de modo a analisar, em tempo útil, a situação 

escolar dos alunos da ESEQ.  

Neste âmbito, foram ainda elaborados os relatórios periódicos da SADRA, permitindo dar uma 

visualização geral dos resultados internos dos alunos da ESEQ, no final de cada período letivo. 

A Equipa procedeu à análise dos Inquéritos de Satisfação dos Alunos, dos Professores, dos Funcionários 

não Docentes e dos Encarregados de Educação, tendo por base os Objetivos Estratégicos do Projeto Educativo 

agora em vigor. 

Foi elaborado um modelo de relatório final relativo às Coordenações de Departamentos Curriculares, 

apoio ao seu preenchimento e execução das correções necessárias.  

No final do ano letivo, foi elaborado o relatório de avaliação interna da ESEQ. 
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4.2.8. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 
Dr.ª Conceição Prisco (Psicóloga) e Dr. Tiago Pacheco (Técnico de Serviço Social) 

O SPO participou na receção aos alunos no início do ano letivo tendo-se deslocado 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. Nesta 

área de ação desenvolveram-se atividades de prevenção de situações de abandono 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 estabelecidos contatos com técnicos de outras instituições como escolas profissionais, 

Centro de Emprego ou a Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Para além do acompanhamento aos 

alunos, o SPO estabeleceu contato com a maioria dos encarregados de educação e com os diretores de turma. 

A Psicóloga atendeu 130 alunos de todos os anos curriculares relativamente a diversas problemáticas de 

âmbito educacional e/ou clínico, incluindo, também, o acompanhamento e avaliação de alunos com 

necessidades educativas especiais. Procedeu-se neste âmbito, juntamente com as docentes de educação 

especial, à avaliação de três alunos que corresponderam aos critérios de elegibilidade para inserção ao abrigo 

do Decreto-lei 3/2008 por apresentação de problemáticas variadas, tendo sido elaborados os respetivos 

relatórios técnico-pedagógicos e programas educativos individuais. 

Durante o ano letivo e decorrendo do acompanhamento prestado aos alunos, a Psicóloga elaborou 64 

informações e/ou relatório (alguns em conjunto com o assistente social) para as reuniões de Conselho de Turma.  

Técnico Alunos Atendidos/Diligências Tipologia / Problemáticas/Ações 

Psicóloga 130 
Dificuldades de Aprendizagem; Informação e orientação vocacional; 
Ansiedade; Depressão; Perturbações do espectro do autismo, entre 
outras. 

Psicóloga 3 
Avaliação de três alunos que corresponderam aos critérios de elegibilidade 
para inserção ao abrigo do Decreto-lei 3/2008. 

Psicóloga 64 
Informações e/ou relatório (alguns em conjunto com o assistente 
social) para as reuniões de Conselho de Turma, onze para a 
direção e três para o exterior (acompanhamento médico). 

 
Durante o mês de outubro a Psicóloga realizou uma sessão com cada turma de 10.º ano (no total de 

doze) sobre o Conhecimento do Curso e Organização do estudo; realizou ainda também neste âmbito uma 

sessão com cada turma de sétimo ano (no total de duas). 

No dia 25 de Janeiro a Psicóloga realizou uma sessão com o 12º B relativa à exploração de cursos do 

ensino superior. 

Entre 14 e 16 de março foram realizadas pela Psicóloga sete sessões de esclarecimento sobre exames e 

pré-requisitos de acesso ao ensino superior.  

No dia 23 de Junho realizou uma sessão com a turma de 12.º ano do Curso Profissional de Multimédia, 

denominada Preparação para a vida ativa: construção da autonomia e gestão da carreira numa nova etapa. 
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A Psicóloga realizou ainda sessões de Promoção de Métodos de Estudo com cinco turmas em dias 

diferenciados: 11 de Janeiro de 2016 com o 11ºA, 16 de Fevereiro com o 7º A, 24 de Fevereiro com o 11ºH, 1 de 

Março com o 11º G e 7 de Março com o 10ºH. 

A Psicóloga colaborou na Oficina de Formação PRESSE aos professores sobre a Educação Sexual em 

Meio Escolar sendo a responsável pela dinamização nos dias 18 e 26 de Setembro das seguintes temáticas: 

corpo em crescimento; identidade sexual e papel de género; expressões da sexualidade; diversidade e 

tolerância; orientação sexual; comportamentos sexuais; relações interpessoais, afetividade, autoconceito e 

autoestima e assertividade, prevenção de situações de abuso sexual e violência e compreensão ética da 

sexualidade humana. 

Assistiu ainda no dia 27 de Outubro com os alunos das turmas de 7º e 8º anos ao Teatro-Debate sobre 

Toxicodependências que se realizou no âmbito do Programa Cuida-te. 

Em articulação com a Coordenadora da Educação para a Saúde no dia 11 de Fevereiro de 2016 a 

Psicóloga e o Técnico e Serviço Social realizaram duas ações de formação de 2 horas cada sobre a temática 

Relações Afetivas Saudáveis: uma com as turmas 10.º F e 10.º L e outra com as turmas 10.º B, I e H. 

Em articulação com a Diretora de Turma do 7.º B, a Psicóloga dinamizou ainda no dia 7 de março de 

2016 nesta turma uma Sessão denominada Relações Positivas Entre Pares com o objetivo de promover o 

relacionamento saudável entre pares num clima que propicie a união e o respeito mútuo e previna 

comportamentos de exclusão 

Foram atendidos de forma contínua pelo Assistente Social 163 alunos do 7.º ao 12.º anos com 

problemáticas variadas, de âmbito familiar, económico, relacional, falta de assiduidade, abandono escolar, 

informações sobre bolsas de estudo e outros apoios sociais, etc. Destes, foram acompanhados pelo Serviço 

Social 63 alunos e famílias em Risco de abandono, sendo trabalhadas várias competências individuais e 

parentais. 

O Assistente Social articulou com a Comissão de Proteção de Menores e Tribunal de Menores referentes 

a processos de alunos da ESEQ, tendo o serviço encaminhado durante este ano letivo 4 alunos para a 

Comissão e outros para serviços de saúde e acompanhamento médico especializado  

O Assistente Social colaborou também com a Associação de Pais na recolha e entrega de alimentos para 

alunos carenciados da ESEQ (Cabaz de Natal), bem como o Núcleo da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim. 
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O Serviço de Psicologia efetuou, com a Coordenadora da Educação para a Saúde, a candidatura ao 

Programa Cuida-te para o próximo ano letivo, tendo indicado como primeira preferência a temática Nutrição e 

Exercício Físico e em segunda opção o Tabaco. 

O serviço organizou novamente a “Mostra Informativa de Cursos e Instituições do Ensino Superior”. O 

evento decorreu nos dias 21 e 22 de Abril na Sala de Convívio da ESEQ na qual participaram 29 instituições. 

Paralelamente decorreram duas palestras, uma sobre o Exército e Força Aérea e outra sobre Economia/Gestão. 

 O SPO participou na preparação da “Mostra de Saídas Profissionais”, 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 28 e 30 de Abril, no Pavilhão Desportivo Municipal. 

 O SPO procedeu à distribuição, através da Coordenação dos Diretores de Turma, de vários exemplares 

da revista da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim sobre as ofertas formativas do concelho e ainda à 

distribuição de revistas da Young Direct Media sobre o Guia de acesso ao Ensino Superior- Revista Mais 

Educativa  a alunos do 12º ano. 

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 ainda atividades diversificadas com estes alunos, 

destacando-se, entre elas:  

 a “Visita à 15.ª Mostra da Universidade do Porto”, no dia 17 de março;  

 a Mesa Redonda com diferentes profissionais intituladas “À Conversa Com…” no dia 18 de abril;  

 a visita à “Mostra do Fórum de Saídas Profissionais, no dia 28 de abril; 

Técnico Alunos Atendidos/Diligências Tipologia / Problemáticas/Ações

Assistente Social Todos alunos Análise do questionário socioeconómico.

Assistente Social 163

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.

Assistente Social 63 Alunos em Risco de abandono;

Assistente Social 36
Atendimentos a famílias disfuncionais com educandos em risco de 
abandono e absentismo escolar;

Assistente Social Todos alunos 12.ºAno
Prestação e análise de informações sobre Bolsas de Estudo para o 
Ensino Superior;

Assistente Social 4
Encaminhamento para a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco;

Assistente Social
Articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco e Tribunal de Menores referentes a processos de alunos da 
ESEQ;

Assistente Social 20
Avaliação dos alunos mais carenciados para entrega do cabaz de 
alimentos no Natal;
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 Realizou-se, no dia 5 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 e outros professores da ESEQ procederam à divulgação da oferta educativa nas várias 

escolas básicas circundantes. Neste âmbito, deslocou-se no dia 5 de abril com o professor Paulo Ferreira e 

Professora Maria João Sá à EB 2,3 Carlos Pinto Ferreira, na Junqueira; no dia 22 de abril à escola EB 2,3 de 

Rates com a Professora Ondina Morim; no dia 3 de maio à EB 2, 3 Beiriz com os Professores Ondina Morim e 

Carlos Batista; no dia 5 de Maio à EB2, 3 de Aver-o-Mar com os Professores Paulo Ferreira e Roberto Carvalho.  

A Psicóloga dinamizou a página do SPO através da publicação de diversos Destaques  sobre Temáticas 

de Orientação relevantes para os alunos como: Cursos técnico superiores profissionais;  Formas de Pesquisa de 

Oferta Formativa no Ensino Superior (com indicação de sites de pesquisa na internet, consulta de livros e 

divulgação de mostras e dias abertos nas instituições); Abertura de concurso para a Marinha ou ainda 

Informações sobre a Qualifica e a Mostra de Instituições na ESEQ. 

Em julho, a Psicóloga participou no processo de entrevista dos candidatos ao Curso Profissional Técnico 

de Multimédia e dos candidatos ao Curso Profissional Técnico de Design de Moda.  

 Para além destas atividades o SPO continua a operacionalizar os seus objetivos de desempenho e 

processo de qualidade, tendo os técnico sido auscultados no processo de auditoria. 

 A Psicóloga representou o SPO no Conselho Pedagógico da ESEQ e colaborou com a Coordenadora de 

Matemática e Ciências Experimentais na redação dos relatórios periódicos de análise dos resultados escolares, 

no âmbito da SADRA. 

Estando a ESEQ integrada na Rede Social Local, o Assistente Social continuou a representar a ESEQ 

nesta rede, articulando com todas as Instituições envolvidas, que passam pela educação, saúde, justiça entre 

outras e que têm como objetivo e através de visões de diferentes áreas criarem estratégias para combater os 

principais problemas do concelho. 

De referir também a constante articulação com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, 

bem como o Tribunal de Menores e a equipa de acessória a este EMAT.  

Os técnicos do SPO, tendo em vista a atualização dos seus conhecimentos, frequentaram também 

algumas ações de formação, ao longo do ano letivo. 
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4.3. CLUBES, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS EM 2015/2016 

Ao longo do ano, o Núcleo de Projetos e Atividades recebeu 144 propostas referentes a clubes, projetos e 

atividades (Tabela 4.3.1 e Figura 4.3.1), distribuídas por várias áreas de ação (Tabela 4.3.2 e Figura 4.3.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4.3.1 – Propostas quanto ao nível de ação 

 

NÍVEL DE AÇÃO Nº 

Clubes 4 
Projetos 9 
Atividades 131 
Nº Total de Propostas 144 

 
Figura 4.3.1 - Propostas quanto ao nível de ação 

 

ÁREA DE AÇÃO Nº 

Artes 12 
Ciência e Tecnologia 18 
Cidadania 43 
Ciências Sociais e Humanas 17 
Desporto 14 
Economia e Direito 1 
Direção e Coordenação 4 
Línguas e Literaturas 30 
Saúde 5 
Nº Total de Propostas 144 
Tabela 4.3.2 – Propostas quanto à área de ação 
 

 

Figura 4.3.2 - Propostas quanto à área de ação 

Dessas propostas, 62 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 144 propostas de 

clubes, projetos e atividades apresentadas apenas 5 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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Tabela 4.3.3 - Propostas quanto ao momento de 
apresentação 

 

APRESENTAÇÃO N.º 

Antes PAA 82 
Após PAA 62 

N.º Total de Propostas 144 

  
Figura 4.3.3 - As propostas quanto ao momento de apresentação 

 
 

Tabela 4.3.4 - Propostas quanto ao grau de realização 

 

REALIZAÇÃO Nº 

Concluídas 139 
Não concluídas 5 

N.º Total de Propostas 144 

 
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 N.º 

DCCFN 3 
DCL 1 
DCE 2 
DCEAT 2 
Conjuntos e outros 5 
Total 13 

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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Tabela 4.3.6 - Atividades quanto à origem dos 
responsáveis 

 

ORIGEM N.º 

DCCFN 10 
DCL 32 
DCE 22 
DCM 3 
DCEAT 8 
DCCSH 23 
Conjuntas e outras 33 
Total 131 

 
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. 

Tabela 4.3.7 - Comparação do número de propostas de 
cada departamento 

 

DEPARTAMENTO 
N.º PROPOSTAS/N.º 

DOCENTES 
DCCFN 0,68 
DCL  1,27 

DCE  2,18 

DCM  0,23 

DCEAT  0,77 

DCCSH  1,77 

 
Figura 4.3.7 - Rácio número de propostas/número de docentes  

Nas tabelas seguintes pode observar-se a distribuição temporal das atividades (Tabela 4.3.8 e Figura 

4.3.8) e as estratégias escolhidas (Tabela 4.3.9 e Figura 4.3.9): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4.3.8 - Atividades quanto à data de execução 

 

DATA Nº 

1.º Período 36 

2.º Período 54 

3.º Período 28 

Ano letivo 13 

Total 131 

 
Figura 4.3.8 - Atividades quanto à data de execução 
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        Tabela 4.3.9 – Atividades quanto à estratégia 

 

 

ESTRATÉGIA Nº 

Concurso/Competição 21 
Debate/Mesa Redonda 2 
Exibição 16 
Exposição 18 
Formação/Curso/Workshop 6 
Intervenção/Campanha 6 
Colóquio/Palestra/Conferência 21 
Pesquisa 4 
Visita de Estudo 37 
Total 131 

Figura 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 89 89 
2007-2008 82 118 
2008-2009 72 99 
2009-2010 76 102 
2010-2011 92 156 
2011-2012 70 101 
2012-2013 57 100 
2013-2014 57 121 
2014-2015 59 135 
2015-2016 82 144 

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 

Cerimónia de 
Comemoração da 
Assinatura do Armísticio 
AT5 - Resp. - Grupo de 
História 

Maria Antonieta Silva Apesar da presença dos alunos e professores no local, a cerimónia não ocorreu devido a alteração 
de data por parte da entidade organizadora, sem que houvesse comunicação à escola. 

Torneio de Badminton 
AT34 - Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Cândida Leite A atividade foi anulada devido ao mau tempo. Por este motivo, foi instalado o palco das atividades 
do Dia do Aluno da ESEQ no ginásio nº1 inviabilizando a realização do torneio. 

Basquetebol 3x3 nas José Júlio Peixoto da Silva Devido a alguns problemas físicos de alguns alunos, não foi possível a participação da nossa 
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escolas AT36 - Resp. - 
Júlio Silva e Ana Leal 

escola no referido torneio. 

Exposição Fotográfica 
AT55 - Resp. - António 
Gonçalves 

António Gonçalves A atividade não foi desenvolvida por falta de tempo para cumprir os programas da disciplina no 3º 
ciclo. 

Eça de Queirós em 
Tormes-VE3 Resp. - 
Isolete Milhazes 

Isolete Milhazes A visita não se realizou ,por falta de compatibilidade de datas entre a Associação 
ao e a disponibilidade dos alunos. 

Tabela 4.3.11 - Atividades não concluídas 

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 
Pilhão vai à Escola AT51 - 
Resp. - Manuel Rato 

Manuel Rato 01-09-2015 Correu dentro do previsto, foram recolhidos 17 Kg de 
pilhas usadas para reciclar. Aspetos positivos: 
Sensibilizar a comunidade educativa, e respetivas 
famílias, para a necessidade de recolher pilhas e 
baterias usadas. Aspetos negativos: Não tem. 

Comemoração das datas 
históricas AT4 - Resp. - 
Grupo de História 

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

18-09-2015 Ao longo do ano letivo foram sendo comemoradas, na 
sala de aula, as datas históricas. Aspetos positivos: 
Promoção do gosto pela disciplina; valorização da 
História; sensibilização para a preservação do 
património. Os alunos revelaram muito interesse e 
empenho. Aspetos negativos: Não se aplica 

Olimpíadas da História 9º 
ano AT6 - Resp. - Maria 
Antonieta V F Silva 

Maria Antonieta Silva 18-09-2015 Ao longo do ano, os alunos foram realizando várias 
etapas através de fichas. No fim do ano, na última 
semana, todos os alunos receberam doces e um 
Certificado de Participação nesta atividade, os alunos 
vencedores receberam ainda um Certificado de 
Vencedores e um livro. Foram tiradas fotografias destes 
momentos. Aspetos positivos: Os alunos revelaram 
muito interesse e empenho; foi promovido o gosto pela 
disciplina; foi valorizada a História. Aspetos negativos: 
Não se aplica 

Geógrafo 2015/16 AT7 - 
Resp. - Professores do 
Grupo Disciplinar de 
Geografia 

Professores do grupo 
disciplinar de Geografia 

01-10-2015 A atividade decorreu como o esperado. 
O subdepartamento de Geografia distinguiu no dia 9 de 
Junho de 2016, os alunos vencedores, no ano letivo 
2015/2016, do 1º Concurso Geógrafo do Ano, promovido 
na nossa escola. 
No 7º ano foi distinguida a Geógrafa, Joana Varandas da 
Costa A. da Ponte, da turma 7º A. 
No 8º ano foi distinguido o Geógrafo, David Castanho 
Terroso, da turma 8º B. 
No 9º ano foi distinguida o Geógrafo, Pedro Gonçalo C. 
Correia, da turma 9º A. 
Foram ainda reconhecidos os segundos e terceiros 
classificados de cada ano. 
O subdepartamento reconheceu e premiou o mérito 
destes alunos, tendo enaltecido o seu empenho e 
dedicação na procura incessante da obtenção de bons 
resultados escolares. 
Parabéns a todos os alunos que tão afincadamente 
participaram. 
Aspetos positivos: O empenho dos alunos. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Website do projeto "Amigo 
Biólogo/Geólogo" AT22 - 
Resp. - Alice Dias 

Alice Dias e Emília Subida 01-10-2015 As docentes responsáveis juntamente com os alunos 
atualizaram o Website disponibilizando informações 
sobre as atividades do projeto e materiais de suporte ao 
estudo da disciplina de Biologia e Geologia. Aspetos 
positivos: A divulgação do projeto Amigo Biólogo 
Geólogo e as suas atividades. 
A disponibilização de diversos materiais para apoio ao 
estudo da disciplina de Biologia e Geologia.  
Promoção da utilização das tecnologias de informação e 
comunicação das aulas de Biologia e Geologia. Aspetos 
negativos: Nada a registar 

Vela Adaptada AT30 - 
Resp. - Ana Maria 
Figueiredo e Maria João 
Niz 

Ana maria Figueiredo e Maria 
João Niz 

07-10-2015 Nas primeiras e segundas quartas feiras de cada mês, 
os alunos deslocaram-se às instalações do Clube Naval 
Povoense para a prática de vela adaptada  e ou outras 
atividades relacionadas. Aspetos positivos: As várias 
experiências proporcionadas aos alunos com Currículo 
Especifico Individual ultrapassaram a especificidade da 
prática da vela. Assim, o contacto com a Natureza, a 
visita a instalações relacionadas com a prática da 
modalidade, contacto com pessoas, visitas orientadas 
etc. constituíram uma mais valia no desenvolvimento 
biopsicossocial destes jovens. Aspetos negativos: O 
facto das condições atmosféricas, por vezes, 
condicionarem a prática efetiva da atividade. 

Centenário da nomeação 
de Eça de Queirós, patrono 
do Liceu Nacional da 
Póvoa de Varzim AT1 - 
Resp. - Maria Filomena 
Pacheco 

Maria Filomena Pacheco; 
Fernando Souto, Inês Soares 

09-10-2015 A comemoração desta efeméride foi assinalada com 
duas sessões: conferência pelo professor Fernando 
Souto( 9 de outubro) e descerramento de placa 
comemorativa; recriações literárias, conferência pela 
professora doutora Isabel Pires de Lima e sarau literário 
e artístico(25 de novembro). Aspetos positivos: - O 
envolvimento dos alunos; 
- A boa receção da comunidade educativa incluindo os 
encarregados de educação que se deslocaram à ESEQ 
para assistir ao sarau literário e artístico. Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

Conferência: 1915- Um 
Liceu com o nome de Eça 
de Queirós AT10 - Resp. - 
Fernando Souto 

Fernando Souto 09-10-2015 Conferência comemorativa do centenário da atribuição 
do nome de Eça de Queirós ao Liceu Nacional da Póvoa 
de Varzim( 1915-2015). 
 
Local da realização: auditório da ESEQ e aberta à 
comunidade escolar. Aspetos positivos: Valorizar datas 
simbólicas na história da Instituição do Liceu Nacional da 
Póvoa de Varzim e atual Escola Secundária Eça de 
Queirós. 
Motivar a comunidade educativa para essas 
comemorações. Aspetos negativos: Nada a registar 

Día de la Hispanidad AT90 
- Resp. - Ana Margarida 
Gomes 

Ana Margarida Gomes 12-10-2015 A actividade causou um grande impacto visual e 
agradou muito a Comunidade Educativa. A exposição foi 
realizada na entrada da Escola, ocupando todo o espaço 
disponível.  
Os alunos realizaram uns leques alusivos à Cultura 
Espanhola, bem como uma exposição sobre a história 
do "Día de la Hispanidad" um pouco por toda a Escola. 
Aspetos positivos: Uma vez que os objetivos a que as 
professoras da disciplinas se tinham proposto foram 
plenamente atingidos, a avaliação que se pode fazer é: 
MUITO BOM. Aspetos negativos: O "Día da Hispanidad" 
celebra-se em todos os países hipano-falantes no dia 12 
de outubro.  
Sendo esse dia muito próximo do início do ano lectivo, 
sentimos que nos faltava tempo para apoiar os alunos 
na elaboração dos leques. Infelizmente, quanto a isso 
não se pode fazer rigorosamente nada. 



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2015/2016 
61/90 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Projeto Escola da Minha 
Vida- PR10 -Maria João 
Niz Casanova 

Professora Maria João Niz 
Casanova 
Professora Inês Soares  
Professora Ângela Grave 
Professora Ondina Morim 
Professora Graça Dinis 
Professor José Carlos Lima 
Professor Paulo Ferreira 
Professor Júlio Silva  
Professora Cândida Leite 
Professora Augusta Ferreira  
Professora Ana Leal 
Professor José Luís 
Gonçalves 
Professor José Carlos Sousa 
Professora Fátima Nunes 
 

16-10-2015 
 

No âmbito deste projeto, procurou-se dar a conhecer e 
potenciar as habilidades/trabalhos dos alunos da ESEQ 
em diferentes áreas e através de diversas atividades, 
tais como, Olimpíadas da Escrita, Pintura, Escultura, 
Desenho, Banda Desenhada, Multimédia e Corta Mato. 
A festa de encerramento do Projeto Escola da minha 
Vida realizou-se no dia 15 de abril de 2016, no Pavilhão 
Municipal da Póvoa de Varzim, com a presença de todas 
as escolas/agrupamentos do concelho, que promoveram 
distintos momentos artísticos, destacando-se a brilhante 
atuação dos alunos da ESEQ. Durante o evento, foram 
entregues prémios aos alunos vencedores nas 
modalidades supracitadas. aspetos positivos: - O 
envolvimento ativo da comunidade educativa; 
- Demostração das habilidades e competências por parte 
dos alunos;   
- Promover o convívio entre os alunos e professores em 
contextos sociais; 
- Interagir com elementos da comunidade; 
- Enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visita ao Arquivo Municipal 
da Póvoa de Varzim-VE8 
Resp. - ANa Maria 
Figueiredo e Maria João 
Niz 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

21-10-2015 A visita ao Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim 
decorreu positivamente e cumpriu as expectativas 
criadas. Aspetos positivos: Dar a conhecer novos 
espaços e atividades; enriquecimento pessoal, partilha 
de novas experiências, interagir com elementos da 
comunidade e preparar para a vida ativa. Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

Encontro com Autor AT45 - 
Resp. - Margarida 
Macedo/Inês soares 

Margarida Macedo 30-10-2015  A cultura Multimédia ganha cada vez mais força e 
relaciona-se estritamente com o jornalismo, razão que 
esteve na origem do convite feito ao Escritor/Jornalista 
Tiago Salazar e no trabalho desenvolvido por esta turma 
em torno da sua obra. Assim, os alunos envolvidos 
"moderaram" o encontro com recurso a distintas 
ferramentas Multimédia. A atividade foi bastante bem 
sucedida. Aspetos positivos: Os alunos do 10ºL tiveram 
oportunidade de conversar e informarem-se sobre 
atividades que lhes são familiares, uma vez que 
frequentam o Curso Multimédia e realizaram toda a 
cobertura do evento mobilizando conhecimentos 
inerentes ao seu percurso escolar. 
Para além disso, esta atividade, promovendo a leitura e 
a escrita ajudou a reforçar e a desenvolver hábitos de 
leitura. Aspetos negativos: Nada a registar 

Jantar Queirosiano AT44 - 
Resp. - Maria Antonieta V. 
F. Silva 

Maria Antonieta Silva e alunos 
do 12º L 

01-11-2015 Os alunos pesquisaram ementas nos diferentes livros de 
Eça de Queirós; planearam um jantar com base nessas 
ementas; os alunos e a professora encontraram-se na 
Praça do Almada, no dia 17 de dezembro e tiraram 
fotografias junto da estátua de Eça de Queirós e foram 
junto da casa onde nasceu o escritor; por fim, a pé, 
todos se dirigiram para o restaurante onde decorreu um 
"faustoso" Jantar Queirosiano, com ementa elaborada a 
partir dos cardápios descritos nos livros de Eça de 
Queirós. Aspetos positivos: O Projeto Eça Dinâmica, 
desta turma, teve o apoio  das famílias dos alunos e a 
participação muito ativa dos alunos. O resultado foi 
muito positivo e os objetivos deste projeto foram 
amplamente conseguidos pois assim os alunos 
colaboraram num projeto comum a toda a escola, foi 
promovido o gosto pelo estudo, conhecimento e 
divulgação dos grandes vultos da escola local e de 
Portugal, valorizou-se o património local, foi reforçado o 
envolvimento das famílias com a escola e os alunos 
foram sensibilizados para o seu papel como cidadãos 
ativos. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Concurso "Literacia 3D" 
AT8 - Resp. - Paulo Anjo e 
António Santos 

Paulo Anjo e António Santos 01-11-2015 A atividade teve 2 fases, uma no 1º período para apurar 
os melhores alunos e depois uma final no 2º período. 
Aspetos positivos: Os alunos mostraram interesse e 
empenho na sua participação. Aspetos negativos: Nada 
a referir 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Conto que contas AT71 - 
Resp. - Graça 
CamposOpção 23 

Graça Campos Gandra, Alda 
Ferreira e Angela Grave 

02-11-2015 Os alunos participaram, de forma empenhada, no 
Concurso, a nível nacional, promovido pela Sociedade 
Portuguesa de Matemática e o Centro de Investigação 
Matemática da Universidade de Évora, escrevendo um 
conto que envolvia conceitos matemáticos do seu nível 
de aprendizagem. Na primeira fase, a nível de escola, 
foram selecionados três contos do 9º ano e um do 10º 
ano para passarem à fase final e nacional, organizada e 
desenvolvida na Universidade de Évora. 
Neste concurso, o primeiro prémio, a nível nacional, da 
categoria do 3º ciclo, foi atribuído ao aluno Pedro 
Gonçalo, do 9º A, da ESEQ. Aspetos positivos: O 
empenho dos alunos revelou que, com a realização 
desta atividade, se deu um contributo para: 
- desenvolver os hábitos de escrita, de comunicação e 
de expressão nos alunos, promovendo a articulação 
entre as diversas áreas do saber; 
- estimular a imaginação através da escrita e da 
ilustração de um conto que envolvia conceitos 
matemáticos; 
- melhorar a autoestima dos alunos da ESEQ ao 
conquistarem um primeiro prémio a nível nacional. 
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Correio do Amigo 
Biólogo/Geólogo AT21 - 
Resp. - Emília Subida 

Alice Dias, Emília Subida, Ana 
Maria Felgueiras  

02-11-2015 Os alunos das turmas envolvidas trocam entre si 
questões relacionadas com os conteúdos programáticos 
da disciplina de Biologia e Geologia. As professoras que 
lecionam a disciplina servem de "correio" entre os 
alunos. Aspetos positivos: O interesse manifestado pelos 
alunos. 
A motivação dos alunos para a descoberta e a partilha. 
O desenvolvimento dos conhecimentos dos conteúdos 
programáticos da disciplina de Biologia e Geologia 
Aspetos negativos: Nada a referir 

Visita ao Navio Hospital Gil 
Eannes em Viana do 
Castelo-VE9 Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

04-11-2015 A atividade decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas. Aspetos positivos: Dar a conhecer 
novos espaços e atividades; enriquecimento pessoal; 
partilha de novas experiências e preparar para a vida 
ativa. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Literatura versus 
Matemática AT18 - Resp. - 
José Milheiro e Inês 
Soares 

José Milheiro e Inês Soares 06-11-2015 1ª parte: Jorge Luís Borges; 
2ª parte: Indução Matemática; 
3ª parte: Intervenção dos alunos. Aspetos positivos: A 
curiosidade e o interesse manifestado pelos alunos 
durante e após a palestra.  
A adesão dos alunos à "nova" visão da matemática e da 
literatura e o quanto, contrariamente ao que eles 
supunham, têm em comum. Aspetos negativos: Nada a 
assinalar 

"A Terra Treme"- PR9 -
José Alberto Moreira 

José Alberto Moreira 06-11-2015 Decorreu dentro do previsto e em completa articulação 
entre todos os elementos da comunidade escolar, 
independentemente do local em que se encontravam no 
estabelecimento de ensino. Aspetos positivos: - 
Exercício de cidadania; 
- Sensibilização e incentivo em matéria de proteção e 
segurança; 
- Aquisição de competências perante cada risco; 
- Promoção de discussão e aprendizagem sobre como 
agir. Aspetos negativos: Não se aplica. 

Olimpíadas de Matemática 
AT46 - Resp. - Alda 
Ferreira 

Paulo Anjo e Alda Ferreira 11-11-2015 A atividade decorreu com habitualmente, com os alunos 
a mostrarem interesse na sua participação e 
responsabilidade na forma como se apresentaram nas 
respetivas salas onde decorreram as olimpíadas. 
Aspetos positivos: Os alunos mostraram empenho e 
interesse na sua participação, tendo  dois alunos sido 
apurados para a fase seguinte ( a realizar fora da 
escola). Aspetos negativos: Nada a referir. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Palestra -"Atitude 
empreendedora: o que faz 
a diferença no séc.XXI 
AT24 - Resp. - Fátima 
Batista 

Fátima Batista 18-11-2015 A atividade decorreu com sucesso. Os alunos 
demonstraram grande interesse pelo tema - o 
empreendedorismo. Aspetos positivos: Sensibilizou os 
alunos para a necessidade de assumirem uma atitude 
empreendedora, no futuro, quando decidirem 
desenvolver uma atividade económica 
Alertou os alunos para o problema da 
concorrência/competitividade da economia atual e, 
consequentemente, para a necessidade de assumirem 
atitudes empreendedoras para atingirem sucesso. 
Aspetos negativos: Nada a salientar. 

Visita ao Centro de Saúde 
da Póvoa de Varzim-VE10 
Resp. - Maria João Niz 
Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

18-11-2015 A visita ao Centro de Saúde da Póvoa de Varzim 
decorreu satisfatoriamente e preencheu em absoluto as 
expectativas criadas. Aspetos positivos: Dar a conhecer 
novos espaços e atividades; enriquecimento pessoal; 
partilha de novas experiências e preparar para a vida 
ativa. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Comemoração do Dia da 
Filosofia AT19 - Resp. - 
Grupo de Filosofia 

Zélia Pereira, Lucília Viana, 
João Lourenço 

19-11-2015 Decoração do átrio da escola com um pórtico alegórico à 
comemoração dos 2.402 anos da academia platónica; 
representação da alegoria da caverna de Platão, 
execução de música popular grega e projeção de 
powerpoints elaborados pelos alunos. Aspetos positivos: 
O entusiasmo, empenho e criatividade dos alunos 
envolvidos.  
Tomada de conhecimento na comunidade escolar do 
significado da comemoração do dia mundial da Filosofia 
e da importância da Filosofia na atualidade. 
Articulação curricular, rentabilização de recursos 
educativos e trabalho cooperativo entre os elementos da 
comunidade escolar. 
Contributo para ao desenvolvimento da cidadania na 
comemoração de dias internacionais. Aspetos negativos: 
Nada a declarar. 

Comemoração do Dia 
Internacional da Filosofia 
AT9 - Resp. - Fernando 
Souto 

Fernando Souto 19-11-2015 Refletir sobre o valor da filosofia no mundo atual e o 
significado e objetivos do Dia Internacional da Filosofia . 
Atividade realizada nas aulas das turmas I e K do 11º e 
B e D do 10º ano nos dias 19 e 20 de novembro de 
2015. Aspetos positivos: Sensibilizar os alunos para a 
importância e valor da filosofia no mundo atual. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar 

Espetáculo "Payassu -O 
Verbo do Pai Grande" 
AT42 - Resp. - Isabel 
Esteves Caldas Ribeiro 

Isabel Caldas, Filomena 
Pacheco 

23-11-2015 Visualização do espetáculo "Payassu - o verbo do Pai 
grande" Aspetos positivos: A visualização da peça 
permitiu aos alunos compreenderem melhor a obra. 
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Visita ao Jardim de 
Infância Madre Matilde.-
VE11 Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

25-11-2015 A observação da rotina diária no Jardim de Infância 
Madre Matilde decorreu positivamente e satisfez 
plenamente as expectativas criadas. Aspetos positivos: 
Dar a conhecer novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal; partilha de novas experiências 
e preparar para a vida ativa. 
Além de possibilitar o contacto com outra realidade, de 
proporcionar experiências distintas em novos espaços, a 
visita permitiu, igualmente, preparar os alunos para a 
vida ativa, podendo, inclusivamente, ser uma opção a 
considerar, no próximo ano letivo, para o 
desenvolvimento dos PITs. Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

Porto Post Doc-VE21 
Resp. - Luís Marcelino e 
Ondina Morim 

Luís Marcelino e Ondina 
Morim 

01-12-2015 13.40 Saída do portão da escola 
15.00 Sessão de cinema no Rivoli - "Coming of Age", 
Teboho Edkins, 2015, África do Sul/Lesoto/Alemanha, 
63' 
16.30 Sessão de cinema no Passos Manuel - "Exotica, 
Erotica, Etc", Evangelia Kranioti, 2015, França, 73' 
As sessões de cinema integram-se na segunda edição 
do festival PORTO POST DOC 
18.45 Chegada ao portão da escola Aspetos positivos: 
Proporcionar aos alunos o contacto com obras de 
cinema documental contemporâneo. Aspetos negativos: 
Nada a registar. 
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Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência 
AT31 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e 
Ana Maria Figueiredo 

03-12-2015 No dia em que se comemora o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, as docentes da Educação 
Especial distribuíram, por professores, alunos, 
funcionários e comunidade em geral, frases de reflexão 
que abordavam a temática da diferença, da inclusão e 
do respeito pela pessoa portadora de deficiência, 
fazendo alusão à Convenção Sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência.  
Estas frases foram selecionadas e distribuídas em forma 
de min canudos e estavam disponíveis no bar dos 
professores e no PBX da escola. Depois de distribuídas, 
essas reflexões foram lidas às turmas pelos respetivos 
docentes.  
Na ocasião, os alunos de Currículo Específico Individual 
foram à turma 11.º H e distribuíram as frases pelos 
alunos e professor, seguindo-se a leitura em voz alta das 
citadas mensagens. 
Também foram passadas nas televisões (corredor e bar 
dos professores) todas as atividades do 1.º período dos 
alunos de Currículo Específico Individual. Aspetos 
positivos: - O envolvimento ativo de toda a comunidade 
educativa (alunos, funcionários e professores) e de 
outros membros da comunidade em geral; 
- Sensibilização da comunidade para a ação dos 
serviços da Educação Especial, para uma maior 
compreensão dos assuntos relativos à deficiência, bem 
como para a defesa da dignidade, dos direitos e bem-
estar dessas pessoas; 
- Os locais, onde as frases foram distribuídas, 
possibilitaram o diálogo e a troca de mensagens entre os 
diferentes intervenientes; 
- Efetiva promoção de momentos de reflexão acerca das 
questões relacionadas com a diferença das pessoas 
portadoras de deficiência. Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

Comemoração do Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos. AT40 - Resp. - 
João Lourenço, com a 
colaboração do grupo de 
filosofia 

Docentes do Grupo de  
Filosofia.    

07-12-2015 A execução do projeto comemoração do "dia 
internacional dos direitos humanos", contou com a 
estreita participação dos alunos das turmas 
A e H do 10º ano. Para além disso, todos os docentes 
do grupo de filosofia sensibilizaram os seus alunos do 
10º ano para a importância deste dia. Aspetos positivos: 
fundamentalmente, o que se pretende com este tipo de a
tividades, é sensibilizar os nossos alunos para aimportan
cia deste dia, da sua comemoração e, em rigor, para a n
ecessidade de nunca o esquecer.  
Esta forma de lembrar a data  permite que ela, pela dedi
cação que lhe dedicamos na elaborção dos trabalhos, pe
rdure nas nossas memórias e que a saibamos  transmitir
 a outros. 
Aspetos negativos: 
os aspetos positivos deste tipo de atividade, relevam par
a segundo plano qualquer outro que,  eventualmente, po
deria ser considerado menos bom. 
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Visita de estudo a Lisboa-
VE7 Resp. - Ondina Morim 

Ondina Morim 11-12-2015 6.00 Saída do portão da escola 
10.30 Chegada a Lisboa 
Visitas ao Museu Coleção Berardo - exposição 
permanente “Coleção Berardo 1900-1960”;  
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado - 
exposição “Narrativa de uma Coleção” Arte Portuguesa 
na Coleção da Secretaria de Estado da Cultura (1960-
1990);  
Museu Gulbenkian - coleção permanente; 
Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 
Gulbenkian - a exposição “O Círculo Delaunay”. 
18.30 Saída de Lisboa 
23.45 Chegada ao portão da escola Aspetos positivos: 
Os alunos, muito motivados, colaboraram e cooperaram 
em todas as atividades realizadas nas visitas. Estas 
integraram atividades de observação de obras de arte 
em locais específicos para a sua divulgação, com 
acompanhamento de especialistas na sua análise e 
interpretação e foi possível aprofundar os conteúdos 
estudados em contexto de sala de aula, no âmbito das 
disciplinas de História da Cultura e das Artes e Desenho. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Cabaz de Natal do 7.ºB 
AT43 - Resp. - Fátima 
Oliveira 

Fátima Oliveira 15-12-2015 A atividade decorreu consoante o previsto. Os alunos 
recolheram uma enorme quantidade de bens para doar e 
procedeu-se à sua entrega ao Dr. Tiago (assistente 
social), na Biblioteca da ESEQ. Estiveram presentes os 
alunos da turma, a diretora de turma: Ana Maria 
Felgueiras, a docente de Geografia: Fátima Oliveira e a 
representante dos Encarregados de Educação. Aspetos 
positivos: - Entusiasmo dos alunos e promoção do 
espírito de solidariedade; 
- Cumprimento das tarefas atribuídas em tempo útil; 
- Colaboração com a comunidade educativa. Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

Encontro pela Paz 
2015/2016 AT47 - Resp. - 
Alda Ferreira 

Alda Ferreira, Graça Dinis, 
Luis Marcelino 

16-12-2015 Os alunos das duas turmas do 8ºano realizaram um 
trabalho para a exposição que esteve patente durante 
um mês no Diana Bar  e os alunos de artes do 10ºano 
realizaram outro. A atividade correu muito bem. Os 
alunos do 10ºano foram no encerramento da exposição 
receber o diploma de participação. Aspetos positivos: 
Momentos de reflexão dos alunos sobre a Paz. 
Empenho demonstrado pelos alunos na realização dos 
trabalhos. 
Visibilidade da ESEQ na comunidade. Aspetos 
negativos: Não se verificaram. 

Importância da Água AT20 
- Resp. - Custódia Lima 

Isabel  16-12-2015 Foi projetado um PowerPoint sobre a importância da 
água. 
Os alunos debateram questões sobre a temática. 
Aspetos positivos: Os alunos aprofundaram 
conhecimentos sobre a temática. Aspetos negativos: não 
se aplica 

Visita à Casa do Pai Natal.-
VE12 Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

16-12-2015 A ida à casa do Pai Natal decorreu positivamente e 
satisfez plenamente as expectativas criadas. Aspetos 
positivos: Dar a conhecer novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal; partilha de novas experiências 
e preparar para a vida ativa. Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

Espécies Invasoras - A 
invasão que não vem do 
espaço. AT23 - Resp. - 
Alice Dias 

Alice Dias  16-12-2015 Os alunos participaram numa palestra dinamizada pelo 
CMIA de Vila do Conde subordinada ao tema Espécies 
invasoras- a invasão que não vem do espaço. Aspetos 
positivos: Os alunos conheceram as espécies invasoras 
mais comuns em Portugal e alargaram o conhecimento 
relativo a pragas, onde existem e o modo como afetam a 
vida do Homem. Aspetos negativos: Nada a registar 
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Torneio de voleibol AT32 - 
Resp. - Fátima Nunes, 
Augusta Ferreira e Luís 
Gonçalves---------- 

Fátima Nunes, Augusta 
Ferreira e Luís Gonçalves 

17-12-2015 A atividade decorreu com muito sucesso. Aspetos 
positivos: Os objetivos propostos foram atingidos com 
sucesso. 
Uma elevada participação dos alunos (429) com 
entusiasmo e fair play. Aspetos negativos: O ginásio 1 
(G1) revela ser um espaço pequeno para o grande 
número de participantes 

Natal na Eseq AT50 - 
Resp. - fernanda duarte 

turma 11º K 18-12-2015 Os alunos do 11º K fizeram uma visita guiada à escola e 
leram contos de natal aos meninos do instituto. Aspetos 
positivos: A atividade estimulou o sentimento de 
solidariedade e partilha próprio da época natalícia. 
Aspetos negativos: nada a assinalar 

Natal na Eseq AT50 - 
Resp. - fernanda duarte 

DT, Alunos 11º K 18-12-2015 Os alunos do 11º K fizeram uma visita guiada à escola 
aos meninos do Instituto Maria da Paz Varzim , ao 
mesmo tempo que lhes proporcionaram a realização de 
algumas experiências nos laboratórios e também lhes 
leram histórias de natal na biblioteca. Aspetos positivos: 
foi reforçado o espírito de solidariedade e partilha ao 
mesmo tempo que se estimularam os valores de 
cidadania. Aspetos negativos: não se aplica 

Jantar de Natal da ESEQ 
AT53 - Resp. - Augusta 
Ferreira 

Augusta Ferreira 18-12-2015 Marcação do espaço (não se conseguiu o habitual e o 
disponível não reuniu as condições de espaço ideais). 
Inscrições voluntárias (docentes e Assistentes  
Convite aos Docentes e Funcionários que se 
aposentaram. 
Operacionais/Técnicos). 
Concurso de sobremesas. Aspetos positivos: Convívio 
entre Docentes e Funcionários (vários já aposentados). 
Comemoração da época festiva. Aspetos negativos: O 
espaço destinado ao jantar não foi o ideal, uma vez que 
a ESEQ se habituou a realizar as suas 
comemorações/festas num ambiente mais amplo. 

Concurso "Eu Sou 
Europeu" AT54 - Resp. - 
António Gonçalves 

António Gonçalves e Fátima 
Oliveira 

01-01-2016 Vinte alunos do 3º ciclo (5 do 8º A, 5 do 8º  e 10 do 9º 
A), foram a Lisboa visitar o Espaço Europa e participar 
no Concurso "Eu Sou Europeu". 
A viagem e a visita decorreram com toda a normalidade. 
A participação no concurso foi bastante satisfatória 
tendo, a escola, através dos seus professores e alunos, 
recebido elogios relativamente à sua postura, 
curiosidade e conhecimentos revelados sobre assuntos 
europeus. 
Neste momento, encontrámo-nos a aguardar pelo 
resultado do concurso, na expectativa de sermos os 
vencedores do referido concurso e, assim, podermos 
usufruir do prémio - uma viagem a Bruxelas com todas 
as despesas pagas pela Representação da Comissão 
Europeia em Portugal. Aspetos positivos: A participação 
de todos de forma ativa e responsável, tendo superado 
as expectativas. Aspetos negativos: Não houve. 

My city in pictures AT52 - 
Resp. - António Gonçalves 

António Gonçalves 01-01-2016 A atividade decorreu como o planeado. Todos os meses 
os alunos foram colaborando com a publicação de uma 
fotografia alusiva ao tema do mês. Aspetos positivos: O 
facto dos alunos terem tido a oportunidade de trabalhar 
de forma colaborativa com outros alunos de países 
europeus. Aspetos negativos: A fraca adesão no que 
respeita ao número de fotografias publicadas pelos 
alunos portugueses e pelos alunos de outros países. 

Exposição Fotográfica 
AT55 - Resp. - António 
Gonçalves 

António Gonçalves, Fátima 
Oliveira, João Sobrosa 

01-01-2016 A atividade não foi desenvolvida por falta de tempo para 
cumprir os programas da disciplina no 3º ciclo. Aspetos 
positivos: Nada a registar. Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

Biodiversidade Marinha 
AT25 - Resp. - Helena Sá 

Alice Dias; Elsa Almeida; 
Emília Subida; Helena Sá, 
Maria José Frutuoso e 
Margarida Coelho 

04-01-2016 Os alunos comportaram-se com civismo e 
responsabilidade, adquirindo conhecimentos no âmbito 
da Biologia. Aspetos positivos: Aquisição de 
conhecimentos sobre conteúdos de Biologia. 
Civismo dos alunos. Aspetos negativos: Nenhum 
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Olimpíadas de Escrita 
AT62 - Resp. - Ângela 
Grave e Inês Soares 

Ângela Grave e Inês Soares 04-01-2016 Os alunos produziram textos de diferentes tipologias, 
partindo de uma citação de um escritor. 
Foram selecionados os melhores textos que integraram 
as diferentes categorias e os diferentes escalões. 
Os alunos premiados participaram nas Olimpíadas, 
realizadas no Diana Bar, na Póvoa de Varzim, em 
conjunto com alunos das outras escolas do Concelho. 
A ESEQ obteve o primeiro prémio no escalão B (prosa); 
o primeiro prémio no escalão C (poesia) e o terceiro 
prémio , escalão C (prosa). Aspetos positivos: Despertou 
o gosto pela leitura e pela escrita;  
Os prémios obtidos contribuíram para incentivar a 
produção escrita. Aspetos negativos: Não houve. 

Eça dinâmica AT39 - Resp. 
- Isabel Caldas 

Roberto Carvalho, Isabel 
Caldas 

04-01-2016 Os alunos realizaram algumas pesquisas históricas: 
lugares por onde Eça de Queirós passou, como 
diplomata. Aspetos positivos: Esta pesquisa permitiu 
enriquecer o universo cultural e histórico dos discentes. 
Aspetos negativos: Não se aplica. 

"Natal... Sonha, vem e faz"-
VE20 Resp. - Olinda 
Ribeiro 

Olinda Ribeiro 06-01-2016 Esta atividade foi pensada para o Instituto de Oncologia 
do Porto, ala da pediatria, no âmbito da festa do Natal: 
"Natal... Vem, sonha e faz!", mas não foi aceite o pedido 
da visita por parte da Instituição. 
Por iniciativa dos alunos a mesma realizou-se depois do 
Natal, dia de Reis, com a visita ao jardim de infância do 
Instituto Maria da Paz Varzim. 
Os alunos construíram uns mealheiros, fizeram uma 
recolha de histórias e imagens, relacionadas com os 
Três Reis Magos e na data previsto efetuou-se a visita. 
O objetivo era proporcionar um momento de alegria, 
partilha e sensibilizar os nossos alunos para as causas 
sociais. Aspetos positivos: Os alunos tomaram 
consciência d que é possível fazer os outros felizes, sem 
gastarem dinheiro em presentes.  
Dar a conhecer as Instituições que cuidam dos mais 
desfavorecidos e da realidade social da nossa cidade. 
Aspetos negativos: Não houve. 

Olímpiadas Portuguesas 
da Biologia AT38 - Resp. - 
Custódia Lima e Mónica 
Rosa 

Mónica Rosa e Custódia Lima 06-01-2016 A atividade era facultativa, tendo sido realizadas 
inscrições. Os alunos que participaram manifestaram 
interesse tendo doze dos dezassete que participaram na 
1ª eliminatória ficado apurados para a 2ª eliminatória. 
Nenhum passou à 3ª eliminatória. Aspetos positivos: 
Participação da escola em concursos nacionais. 
Aplicação de conhecimentos, por parte dos alunos, das 
disciplinas do currículo. Aspetos negativos: Nada a 
referir. 

Dia de Reis AT91 - Resp. - 
Ana Margarida Gomes 

Ana Margarida Gomes, Mª das 
Dores Silva e Cristina 
Gonçalves 

06-01-2016 As professoras de Espanhol preparam a mesa da Sala 
dos Professores com iguarias espanholas típicas da 
época natalícia. Este pequeno gesto era para obsequiar 
os seus colegas de trabalho e desejar-lhes a todos um 
Excelente Ano Novo, como manda a Tradição 
Espanhola. Os professores da ESEQ tiveram o privilégio 
de proceder a esta degustação gastronómica ao som de 
uns "Villancicos" cantados pelos alunos do 11º K e 11º L, 
que também cantaram para os seus pares nalgumas 
salas de aulas. Aspetos positivos: Foi um momento de 
convívio bastante agradável. Os objetivos foram todos 
cumpridos.  
Avaliação: MUITO BOM Aspetos negativos: Uma vez 
que o grupo disciplinar de Espanhol é composto apenas 
por 3 professoras este ano, esta atividade implicou 
elevados custos e foi difícil comportar estas despesas.  
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Coreografia da festa de 
encerramento da Escola da 
Minha Vida AT26 - Resp. - 
Augusta Ferreira 

Ana Leal, Augusta Ferreira e 
José Luís Gonçalves 

07-01-2016 Inscrições dos alunos; 
Criação da coreografia e dos adereços (máscaras); 
Treinos ao longo do 2.º período, interrupção letiva da 
Páscoa e início do 3.º período; 
Apresentação da coreografia no dia 15 de abril. Aspetos 
positivos: Excelente adesão dos alunos envolvidos e 
trabalho colaborativo entre alunos e docentes; 
Nível excelente da atuação; 
Feedback muito positivo da assistência à apresentação. 
Aspetos negativos: Dificuldade com as dimensões do 
espaço disponível. 

Visita de Estudo ao Museu 
D. Diogo de Sousa, em 
Braga-VE22 Resp. - Maria 
Manuel Moreira 

Grupo Disciplinar de História 08-01-2016 Os alunos visitaram, de forma alternada, o Laboratório 
de Conservação e Restauro e a Exposição Permanente 
do Museu D. Diogo de Sousa, tendo almoçado na 
cafetaria/recinto da instituição. Aspetos positivos: A visita 
cumpriu plenamente os objetivos propostos, 
sensibilizando os alunos para a conservação do 
património, reforçando os conhecimentos e promovendo 
o bom relacionamento entre alunos e professores. 
Aspetos negativos: Não houve. 

Diálogos com Eça AT16 - 
Resp. - Graça Dinis 

Graça Dinis 08-01-2016 Exposição de trabalhos dos alunos do 8ºA, 8ºB, 12ºH, 
11ºI, com a participação da biblioteca Luís Amaro, no 
âmbito da comemoração do patrono da ESEQ. Aspetos 
positivos: Motivação dos alunos Aspetos negativos: - 

Promoção de Métodos de 
Estudo AT58 - Resp. - 
SPO_ Conceição Prisco 

Psicóloga da escola 
(Conceição Prisco) e Dt do 11º 
A (Helena Sá) 

11-01-2016 A atividade decorreu muito bem tendo os alunos aderido 
à iniciativa de forma muito positiva. Aspetos positivos: 
Conseguiu-se abordar diferentes dimensões associadas 
à promoção dos métodos de estudo como: motivação e 
definição de objetivos, organização do tempo, 
comportamento e apontamentos nas aulas, condições 
de estudo e controle de distratores, organização da 
leitura, elaboração de esquemas e técnicas de 
memorização, competências de execução de testes e 
controle da ansiedade. O feedback quanto à utilidade da 
ação foi muito positivo. Aspetos negativos: Nada a 
declarar 

Palestra sobre 
paramiloidose AT49 - 
Resp. - Mónica Rosa e 
Custódia 

Mónica Rosa, Custódia Lima e 
Elsa Almeida 

12-01-2016 A atividade decorreu bem, sendo apenas de lamentar o 
facto de não terem assistido todos os 12º anos, devido à 
falta de espaço. Aspetos positivos: Abordagem de um 
dos temas dos conteúdos programáticos, que se 
relaciona grandemente com a comunidade envolvente. 
Aspetos negativos: Limitações de espaço. 

Espetáculo "Os Maias - 
episódios da vida 
romântica" AT2 - Resp. - 
Maria Filomena Pacheco 

Docentes de Português do 
11.º ano 

15-01-2016 A atividade decorreu como planeado(visionamento do 
espetáculo). Aspetos positivos: - Motivar para o estudo 
da obra "Os Maias" de Eça de Queirós Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

Literatura versus 
Matemática II AT57 - Resp. 
- José Milheiro e Inês 
Soares 

José Milheiro e Inês Soares 19-01-2016 1ª parte: António Gedeão: 
2ª parte: círculo trigonométrico: 
3ª parte: participação dos alunos Aspetos positivos: A 
curiosidade e o interesse manifestado pelos alunos 
durante e após a palestra. 
A adesão dos alunos à "nova" visão da matemática e da 
literatura e o quanto, contrariamente ao que eles 
supunham, têm em comum. Aspetos negativos: Nada a 
assinalar. 

Corta-mato distrital do DE 
AT29 - Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Júlio Silva e José Carlos 
Sousa 

22-01-2016 Corta Mato por escalões distrital, disputado por cerca de 
150 escolas e colégios da Zona Norte. Aspetos 
positivos: Local de prova maravilhoso, 
Convívio desportivo. 
Espírito de Fair play. Aspetos negativos: Falta de 
infraestruturas, para este tipo de organização. 
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Espetáculo Teatral AT60 - 
Resp. - Ângela GRave 

Ângela Grave 26-01-2016 Alguns alunos foram convidados a "encarnar" vários 
figurantes da peça "Auto da Barca do Inferno" , de Gil 
Vicente, o que contribuiu para a interação entre os 
atores e o público. 
Após o espetáculo, os atores conversaram com os 
alunos acerca das opções feitas, aquando da 
preparação da encenação da peça. 
A turma considerou que esta atividade excedeu as 
expectativas. Aspetos positivos: Esta atividade foi do 
agrado dos alunos, que consideraram ter superado as 
suas expectativas. 
Para além de ter servido para consolidar conhecimentos 
acerca da peça  e da montagem de um espetáculo 
teatral, serviu também para discutir algumas opções 
feitas pelo Varazim teatro, no que respeita à encenação. 
Aspetos negativos: Não houve. 

Visita ao Museu da Póvoa 
de Varzim.-VE14 Resp. - 
Maria João Niz Casanova 
e Ana Maria Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

27-01-2016 A atividade decorreu positivamente e satisfez 
plenamente as expectativas criadas. Aspetos positivos: 
Dar a conhecer novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visita à "Fábrica Imperial-
Produtos Alimentares,S.A-
Vila do Conde-VE24 Resp. 
- Fátima Batista 

Fátima Batista 02-02-2016 A visita de estudo guiada às instalações da fábrica 
decorreu com sucesso. Os alunos presenciaram a 
produção do chocolate, desde que é matéria-prima 
(manteiga de cacau) até à fase da embalagem e 
mantiveram-se curiosos e interessados. Aspetos 
positivos: Presenciar as diferentes fases do processo de 
fabrico do chocolate. Aspetos negativos: Nada a 
salientar. 

Nós temos Direitos AT72 - 
Resp. - Maria Albertina 
Anjo 

Maria Albertina Anjo, alunas: 
Ana Carolina Lagoela, Ana 
Cláudia Cabreira (12ºK) 

02-02-2016 Os alunos filmaram testemunhos de alunos e 
intervenções destes e de alguns docentes proferindo 
slogans relativamente aos direitos das mulheres. No dia 
8 de março foi realizada uma palestra proferida pelo 
professor Pinto da Costa sobre a temática referida. 
Destaca-se o facto de os alunos terem eles próprios 
organizado toda a atividade. Aspetos positivos: 
Consciencialização dos alunos para existência de 
problemas relativos à igualdade de género; 
desenvolvimento de competências comunicativas e 
organizacionais; desenvolvimento do espírito crítico e de 
iniciativa; abertura da ESEQ à comunidade. Aspetos 
negativos: Nada a referir. 

Experiencing Globalization-
VE29 Resp. - Albertina 
Anjo  

Maria Albertina Anjo e Íris 
Seixas 

11-02-2016 No dia 11 de fevereiro os alunos deslocaram-se ao 
Arrábida Shopping a fim de visualizarem o film "The 
Revenant" no âmbito dos conteúdos programáticos de 
inglês - culturas indígenas; experimentaram ainda 
sabores de pratos típicos de outras culturas ( conteúdos 
inerentes ao estudo da "Globalização"). Aspetos 
positivos: Convívio entre alunos e professores; 
preparação para o ingresso na vida ativo; recurso a 
materiais e estratégias diferentes na abordagem de 
conteúdos programáticos. Aspetos negativos: Nada a 
referir. 

Visita de estudo ao Museu 
dos Transportes e 
Comunicações-VE23 
Resp. - Maria Antonieta 
Silva 

Professores do Grupo de 
História 

12-02-2016 A visita cumpriu os horários estabelecidos; visitaram a 
exposição sobre a evolução do automóvel, patente no 
MTC; realizaram as atividades Comunicar na rádio e na 
televisão. Aspetos positivos: Os alunos revelaram 
interesse pelas atividades e pela visita à exposição, 
tendo mostrado um muito bom comportamento. Os 
objetivos foram atingidos com sucesso. Aspetos 
negativos: Nada a registar 

Palestra relações afetivas 
saudáveis AT59 - Resp. - 
Teresa Moreira 

Equipa de Educação para a 
Saúde; SPO 

12-02-2016 A atividade decorreu como o previsto. Os alunos 
comportaram-se com civismo, participaram ativamente 
colocando questões pertinentes e no final, fizeram 
críticas positivas. Aspetos positivos: Os alunos 
comportaram-se com civismo, participaram ativamente 
colocando questões pertinentes e no final, fizeram 
críticas positivas. Aspetos negativos: Nada a referir 
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Espetáculo "O Império - 
Lusíadas vs Mensagem 
AT3 - Resp. - Maria 
Filomena Pacheco 

Todos os docente de 
Português do 12º ano 

15-02-2016 A atividade decorreu como planeado (visionamento do 
espetáculo). Aspetos positivos: Motivação para o estudo 
da obras "Os Lusíadas" de Luís de Camões e 
"Mensagem" de Fernando Pessoa Aspetos negativos: 
Nada a registar. 

Eça de Queirós em 
Tormes-VE25 Resp. - 
Ângela Grave e Carlos 
Rodrigues 

Ângela Grave; Carlos 
Rodrigues; Augusta Ferreira; 
Antonieta Silva 

16-02-2016 Os alunos realizaram uma visita guiada à Fundação Eça 
de Queirós, assistiram a um documentário sobre o 
escritor. Aspetos positivos: Esta visita despertou o gosto 
pela cultura e literatura portuguesas;  
Consolidou conhecimentos sobre o escritor Eça de 
Queirós; permitiu um alegre convívio entre os 
participantes que saborearam um prato queirosiano. 
Aspetos negativos: Não houve. 

Promoção de Métodos de 
estudo AT75 - Resp. - 
SPO- Conceição Prisco 

Spo- Psicóloga Conceição 
Prisco 

16-02-2016 A atividade decorreu de acordo comos moldes pré-
definidos. Aspetos positivos: Dos alunos que avaliaram a 
ação a grande maioria assinalou- a como bastante e 
muito útil. Aspetos negativos: Nada de relevante. 

Visita à GNR da Póvoa de 
Varzim.-VE15 Resp. - 
Maria João Niz Casanova 
e Ana Maria Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

17-02-2016 A atividade decorreu positivamente e satisfez 
plenamente as expectativas criadas. Aspetos positivos: 
Dar a conhecer novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Concurso "Prémio Traduzir 
2016" AT66 - Resp. - Dulce 
Caseira 

Dulce Caseira 17-02-2016 A atividade decorreu cumprindo-se todas as regras 
determinadas pela Universidade Católica que promove 
este concurso a nível nacional. 
Não houve qualquer anomalia. Aspetos positivos: Nesta 
atividade é sempre de realçar o interesse que esta tem 
em termos de promover capacidades de domínio de uma 
língua estrangeira através de formas diferentes de 
expressão, neste caso de expressão literária. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar 

Suporte Básico de Vida 
AT70 - Resp. - Teresa 
Moreira  

Equipa de Educação para a 
Saúde 

23-02-2016 Os alunos participaram muito bem e foi bastante 
proveitoso. Aspetos positivos: A demonstração prática 
contribuiu para atingir as metas curriculares. Aspetos 
negativos: O tempo em que decorreu a atividade foi 
curto pois não permitiu que se abordassem outras 
demonstrações igualmente importantes. A atividade 
deveria ter decorrido em 100 minutos em vez de 50 
minutos.  

Visita ao Varzim Lazer da 
Póvoa de Varzim.-VE16 
Resp. - Maria João Niz 
Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

24-02-2016 A visita ao Varzim Lazer decorreu positivamente e 
satisfez plenamente as expectativas criadas. Aspetos 
positivos: Dar a conhecer novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visita de Estudo a 
Serralves-VE31 Resp. - 
Ondina Morim 

Ondina Morim 24-02-2016 13.30 Saída do portão da escola 
14.30 Chegada à Fundação de Serralves, no Porto 
Visita guiada à exposição "The Sonnabend Collection: 
Meio Século de Arte Europeia e Americana. Part 1", no 
Museu de Serralves.  
16.00 Visita guiada ao Parque de Serralves. 
18.15 Chegada ao portão da escola Aspetos positivos: 
Os alunos, foram muito participativos nas atividades 
desenvolvidas nas visitas. Estas integraram a 
observação de obras de arte com acompanhamento de 
especialistas na sua análise e interpretação. 
Foi possível aprofundar conteúdos estudados em 
contexto de sala de aula, no âmbito das disciplinas de 
História da Cultura e das Artes e Desenho. Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

Visita de Estudo à ARCO 
(Feira Internacional de 
Arte), Madrid -VE30 Resp. 
- Graça Dinis 

Graça Dinis 25-02-2016 Visita à exposição de Arte Internacional (ARCO), em 
Madrid Aspetos positivos: Levar os alunos para outros 
contextos educativos. Aspetos negativos: - 

Encontro de Escritores. 
AT93 - Resp. - 
Departamento de Línguas 

Albertina Anjo; Augusta 
Ferreira, Inês Soares; Paula 
Mateus , Ângela Grave 

26-02-2016 A atividade iniciou-se com a apresentação dos escritores 
à qual se seguiu uma conversa informal a partir de um 
tema sugerido. Aspetos positivos: Os alunos 
contactaram de perto com escritores conhecidos 
mundialmente, esclareceram dúvidas acerca de variados 
temas; motivaram-se para o estudo da literatura. 
Aspetos negativos: Não houve. 
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As Religiões-VE26 Resp. - 
Olinda Ribeiro 

Olinda Ribeiro 02-03-2016 A atividade decorreu dentro da normalidade e como 
planificada. A saída da Escola foi às 6H , a chegada a 
Lisboa por volta das 10:30H. Esta visita foi feita em 
articulação com os alunos do 7.º ano do Colégio de 
Amorim e Agrupamento de Escolas da Frei João (Vila do 
Conde). No período da manhã os alunos visitaram o 
templo Hindu e a Mesquita. O almoço convívio foi no 
Parque das Nações e no período da tarde visitaram a 
Sinagoga e a parte histórica de Belém. No regresso 
paramos em Coimbra para jantar. A chegada à Escola 
Eça de Queirós foi por volta das 23:30H Aspetos 
positivos: De realçar a alegria dos alunos durante todo o 
tempo que permaneceram juntos. Revelaram uma 
grande capacidade no domínio do saber ser/estar. 
Revelaram uma grande capacidade de escuta e 
interação com os representantes das religiões e do 
espaço a visitar. 
Outro aspeto, não menos importante, foi a manifestação 
de agrado e elogio, por parte dos encarregados de 
educação, pela iniciativa a quando do nosso regresso. 
Aspetos negativos: O aspeto negativo a apontar foi o dia 
da semana em que se realizou a visita. Isto é, objetivo é 
que a visita se realizasse a uma sexta-feira para que os 
alunos pudessem descansar no dia seguinte à visita, 
uma vez que a chegada foi muito tardia. 

Promover Relações 
Positivas Entre Pares AT74 
- Resp. - Conceição Prisco 

Conceição Prisco (Psicóloga)  
e Ana Felgueiras(DT) 

07-03-2016 A ação decorreu dentro dos moldes previstos, tendo-se 
promovido o debate entre os alunos sobre a importância 
da promoção de interações positivas de entreajuda e 
respeito mútuo entre pares. Aspetos positivos: A maioria 
dos alunos (28) avaliou de forma muito positiva a ação, 
considerando-a útil, bastante ou muito útil; só um a 
considerou pouco útil Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

Espetáculo "Luís de 
Camões" AT92 - Resp. - 
Departamento de Línguas 

Professores do 10º ano de 
Português 

08-03-2016 Os alunos assistiram ao espetáculo e posteriormente 
produziram textos de apreciação crítica que foram 
apresentados em sala de aula. Aspetos positivos: Os 
alunos tiveram contacto com textos de Camões e 
conheceram diferentes aspetos da sua vida; 
Contactaram com os atores e foram esclarecidos acerca 
das opções destes por vários aspetos da representação 
e da escolha de textos de Camões. Aspetos negativos: 
Não houve. 

Visita de estudo ao Palácio 
Nacional de Mafra-VE1 
Resp. - Maria Filomena 
Pacheco 

Isabel Meneses Maio 10-03-2016 Foram cumpridos todos os objetivos previstos. Aspetos 
positivos: Pontualidade; 
Comportamento irrepreensível; 
São e descontraído convívio entre alunos e professores; 
Aprofundamento das relações entre os intervenientes; 
Degustação e partilha de petiscos caseiros durante o 
piquenique; 
Cumprimento dos objetivos propostos; 
Despertar a vontade de "conhecer sempre mais"; 
Aspetos negativos: Excesso de burocracia no processo 
de planificação da atividade. 

Basquetebol 3x3 nas 
escolas AT36 - Resp. - 
Júlio Silva e Ana Leal 

Júlio Silva - Ana Leal 12-03-2016 Devido a alguns problemas físicos de alguns alunos, não 
foi possível a participação da nossa escola no referido 
torneio. Aspetos positivos: nada a salientar Aspetos 
negativos: nada a salientar 

Experiencing Globalization-
VE29 Resp. - Albertina 
AnjoOpção 29 

Fátima Guedes, Conceição e 
Ana Passos 

15-03-2016 Foram cumpridos todos os objetivos previstos para esta 
atividade. Aspetos positivos: Pontualidade; 
Comportamento irrepreensível; 
Convívio são entre docentes e discentes; 
Degustação da gastronomia queirosiana; 
Cumprimento dos objetivos previamente propostos. 
Aspetos negativos: Processo de planificação da 
atividade demasiado burocrático. 
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Por caminhos literários...-
VE27 Resp. - Fátima 
Guedes e Conceição Cruz 

Fátima Guedes e Conceição 
Cruz 

15-03-2016 A visita de estudo decorreu dentro da normalidade e de 
acordo com os objetivos previstos.  Aspetos positivos: - 
Aprofundamento das relações entre os intervenientes; 
- Convívio são e descontraído entre alunos e 
professores 
- Bom comportamento 
- Pontualidade 
- Cumprimento integral dos objetivos Aspetos negativos: 
Durante a visita de estudo, nada há a salientar.  

"Camões lírico e épico" 
AT94 - Resp. - 
Departamento de Línguas 

Ângela Grave  15-03-2016 Os alunos assistiram ao espetáculo e no final 
conversaram com o ator sobre as opções deste 
relativamente à seleção de alguns aspetos da vida e da 
obra de Camões. Aspetos positivos: Os alunos 
consolidaram conhecimentos sobre a poesia lírica e 
épica de Camões. Aspetos negativos: Não houve. 

Sarau Cultural do Clube 
Europeu AT61 - Resp. - Íris 
Seixas 

Íris Seixas, Cristina 
Gonçalves, Marta Pinho 

17-03-2016 A atividade superou todas as expectativas, tendo 
decorrido muito bem. Aspetos positivos: Participação de 
toda a comunidade escolar. O empenho e 
responsabilidade dos alunos. Colaboração dos EEs e 
dos DTs. O resultado final, ou seja, o próprio Sarau. 
Aspetos negativos: Divulgação do evento junto dos 
médias locais.  

Jogos Desportivos 
Municipais AT37 - Resp. - 
Júlio Silva e José Luís 
Gonçalves 

Todos os professores do 
Grupo EF 

17-03-2016 Torneio Inter escolas concelhio, em várias modalidades. 
Intercâmbio desportivo entre os alunos das várias 
escolas. Aspetos positivos: Excelente participação dos 
nossos alunos, com vários primeiros lugares nas 
diversas modalidades. 
Fair Play por parte de todos os participantes. 
Torneio a continuar. Aspetos negativos: Nada a 
salientar. 

Relógio de Sol AT64 - 
Resp. - Ana Rosa Costa 

Ana Rosa Costa 17-03-2016 Palestra para as três turmas do Ensino Básico (8º e 9º 
ano) no Auditório da ESEQ, seguida de construções de 
relógios de Sol, pelos alunos, em papel e verificação da 
sua funcionalidade no pátio da ESEQ. Aspetos positivos: 
Participação ativa e pertinente por parte dos alunos, bem 
como o interesse demonstrado pelos mesmos Aspetos 
negativos: Nada a acrescentar 

14ºMostra Da Universidade 
do Porto-VE32 Resp. - 
Conceição Prisco (SPO) 

Emília Subida (DT 9º A) e 
Conceição Prisco (Psicóloga- 
SPO) 

17-03-2016 Correu muito bem; os alunos gostaram de visitar a 
mostra. Aspetos positivos: A Visita à mostra permitiu 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 final de 9º ano. Todos os alunos avaliaram  a 
ação como bastante e muito interessante. Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

Dia do Aluno da ESEQ- 
PR13 -Maria João Niz 
Casanova 
 

Professora Maria João Niz 
Casanova 
Professor José Manuel Santos 
Dr. Tiago Pacheco 
Professora Inês Soares  
Professora Dores Silva 
Professora Ana Figueiredo 
Professores do Grupo de 
Português (responsáveis pelo 
Ateliê da Gula) 
Professores do Grupo de 
Educação Física 
(responsáveis pelo Torneio de 
Badmington ) 
Alexandre Galiza – Presidente 
da Associação de Estudantes 

18-03-2016 
 

A Escola Secundária Eça de Queirós comemorou, a 18 
de março, a quarta edição do “Dia do Aluno da ESEQ”. 
Nesse dia, realizaram-se diversas atividades culturais, 
desportivas e gastronómicas, promovidas pelos 
professores e alunos desta escola. Aspetos positivos: - 
O envolvimento ativo da comunidade escolar: 
professores, alunos e funcionários; 
- Intercâmbio/convívio alunos e professores;  
- Enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. Aspetos negativos: Nada a registar. 
 

Torneio de Badminton 
AT34 - Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Grupo de Educação Física 18-03-2016 A atividade foi anulada devido ao mau tempo. Por este 
motivo, foi instalado o palco das atividades do Dia do 
Aluno da ESEQ no ginásio nº1 inviabilizando a 
realização do torneio. Aspetos positivos: Não se aplica. 
Aspetos negativos: Não se aplica. 
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----------Palco (Dia do Aluno 
da ESEQ) AT76 - Resp. - 
Maria João Niz Casanova 

Professora Maria João Niz 
Casanova, Professora 
Antonieta Silva, Professora 
Inês Soares e Professora 
Maria Manuel Moreira 

18-03-2016 No palco foram apresentadas e exibidas diversas 
atividades, que decorreram como o previsto: Salsation, 
Flash Mob, Happy Holi, Bandas, Dança, Canto, Karaté, 
Miss/Mister ESEQ e Desfile de Papel. Aspetos positivos: 
- O envolvimento ativo da comunidade escolar: 
professores, alunos e funcionários; 
- Demostração das habilidades e competências por parte 
dos alunos;   
- Intercâmbio/convívio alunos e professores;  
- Enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Rastreio de saúde AT73 - 
Resp. - Teresa Moreira 

Coordenação de Educação 
para a Saúde 

18-03-2016 Houve grande participação dos membros da 
comunidade escolar. Aspetos positivos: A atividade 
funcionou como alerta para as doenças que afetam 
grande parte da população, contribuindo para a sua 
prevenção. Aspetos negativos: Nada a referir. 

"Portuguese_ish" AT15 - 
Resp. - Graça Dinis 

Graça Dinis 18-03-2016 A atividade foi constituída pela criação de vestidos de 
papel e um desfile dos mesmos que fez parte das 
atividades do dia do aluno. Aspetos positivos: Motivação 
dos alunos, animação do Dia do Aluno, envolvimento de 
toda a comunidade escolar, interação com a mesma. 
Aspetos negativos: Não haver local para os alunos 
trabalhar e guardarem os fatos. 

Matraquilhos AT77 - Resp. 
- João Sobrosa 

João Sobrosa, João Lourenço 18-03-2016 A atividade decorreu com normalidade e entusiasmo. 
Aspetos positivos: Especialmente foi um convívio 
saudável. Aspetos negativos: Não houve aspetos 
negativos. 

Jogos Tradicionais Ensino 
Básico AT78 - Resp. - 
Tiago Teixeira Pacheco 

Tiago Teixeira Pacheco, 
António Gonçalves 

18-03-2016 Foram realizados vários jogos tradicionais com os 
alunos do ensino básico. Estes participaram de forma 
ativa e alegre. Aspetos positivos: Trabalho de equipa; 
Conhecimento das tradições; Interajuda Aspetos 
negativos: Nada a salientar 

Eça Dinâmica AT69 - 
Resp. - Fernanda Duarte  

alunos 10º e 11º K 18-03-2016 os alunos das duas turmas realizaram uma exposição 
com fotografias e cartazes sobre os locais percorridos 
por Eça de Queirós enquanto diplomata Aspetos 
positivos: Foi estimulado o sentido de interajuda entre 
pares ao mesmo tempo que se adquiriram novos 
conhecimentos e se estimulou o prazer da leitura. 
Aspetos negativos: nada a assinalar 

Pedipaper AT67 - Resp. - 
Dulce Caseira 

Alunos do 11ºC 18-03-2016 A atividade realizou-se no dia do aluno da ESEQ. 
Tratava-se de um pedipaper no qual os participantes 
tinham que descobrir algo mediante pistas que lhes 
eram fornecidas e que estavam relacionadas com a 
temática "Eça de Queirós". 
Os alunos que dinamizaram a atividade demonstraram 
um bom trabalho de equipa, boa organização, muito 
empenho na realização e acompanhamento de todo este 
processo. Esta atividade decorreu muito bem. Aspetos 
positivos: Penso que esta atividade, para além do valor 
pedagógico de que se revestiu, serviu também para 
provar que quando um grupo de alunos decide levar a 
cabo uma atividade deste tipo, consegue fazê-lo sem 
necessitar de muita ajuda dos professores. De facto, 
para além do feedback que lhes ia fornecendo quando 
requisitada, os alunos fizeram a maior parte do trabalho, 
revelando autonomia e sentido de responsabilidade. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar 



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2015/2016 
74/90 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Os fantasmas da 
Supervisão. Vamos 
afugentá-los? ( ação de 
formação) AT89 - Resp. - 
Maria Albertina Anjo 

Albertina Anjo, Alda Ferreira e 
outros elementos do CP 

23-03-2016 Esta ação de formação de curta duração  (3h) versou os 
seguintes conteúdos: culturas de escolas; 
testemunhos/vivências de formandos; experiências 
colaborativas de supervisão; papel da supervisão na 
formação contínua; motivos conducentes ao interesse na 
supervisão; estratégias da supervisão e a supervisão ao 
nível da instituição. 
Estiveram presentes docentes da ESEQ e das escolas 
vizinhas. 
A ação foi creditada pelo centro de formação da PV e 
Vila do Conde. Aspetos positivos: Formação contínua 
disponibilizada pela ESEQ e contributo para a 
construção e enriquecimento dos conhecimentos 
profissional docente. Aspetos negativos: Nada a registar. 

"Eça Foto" AT87 - Resp. - 
Alice Dias 

Alice Dias e alunos do 10ºD 04-04-2016 Os alunos do 10ºD apresentaram a concurso uma 
fotografia alusiva ao tema "Eça de Queirós". As 
fotografias apresentadas e as vencedoras foram 
divulgadas em amigobiologogeologo.jimdo.com Aspetos 
positivos: Empenho dos alunos na procura de fotografias 
originais relacionadas com "Eça de Queirós". 
Estimulação da criatividade. 
Alargamento do conhecimento dos pontos culturais 
alusivos a Eça de Queirós. Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

Lisboa de Cesário, Pessoa 
e Saramago-VE2 Resp. - 
Isolete Milhazes 

Isolete Milhazes 05-04-2016 A atividade decorreu de forma normal, com todos os 
objetivos cumpridos e o máximo empenho quer de 
professores, quer de alunos. Aspetos positivos: Os 
alunos puderam sedimentar os seus conhecimentos 
sobre Pessoa e Saramago, e ainda sobre Eça de 
Queirós. 
Confraternizaram e criaram laços. Aspetos negativos: 
Nada houve a registar. 

Visita à Fundação Eça de 
Queirós - Tormes-VE28 
Resp. - Júlio Silva 

Júlio Silva - Isabel Maio - Olga 
Veloso - Ana Passos 

05-04-2016 Foram cumpridos todos os objetivos da visita de estudo. 
Aspetos positivos: > PONTUALIDADE; 
> comportamento irrepreensível de todos os 
participantes; 
> são e descontraído convívio entre alunos e 
professores; 
> aprofundamento das relações entre os intervenientes 
das 2 turmas; 
> piquenique com degustação e partilha de petiscos 
caseiros; 
> cumprimento de todos os objetivos propostos; 
> alunos extremamente  ansiosos em saber todos os 
pormenores da vida do patrono da sua escola - eça de 
queirós; 
> despertar a vontade de "conhecer sempre mais"; 
aspetos negativos: excesso de burocracia no processo 
de planificação da atividade. 

Eça de Queirós, em 
Tormes-VE19 Resp. - 
Isabel  Caldas 

Isabel Caldas 07-04-2016 Visita por grupos à Fundação de Eça de Queirós; 
Visualização de um vídeo alusivo à biografia de Eça de 
Queirós; 
Almoço no restaurante degustando uma ementa 
queirosiana; 
Convívio entre professores e alunos. 
A atividade decorreu muito bem. Aspetos positivos: A 
visita decorreu muito bem; o dia soalheiro e quente 
proporcionou aos alunos poderem passear pelos jardins 
da fundação. 
Também é de referir o convívio salutar que este tipo de 
atividade proporciona aos professores e alunos. Aspetos 
negativos: Não se aplica 

Madrid-VE6 Resp. - grupo 
de Espanhol 

Ana Margarida Gomes, 
Cristina Gonçalves e Maria 
das Dores Silva 

07-04-2016 A visita decorreu com normalidade, tendo-se 
concretizados todos os objetivos inicialmente previstos. 
Aspetos positivos: Participação ativa dos alunos nas 
atividades proposta; 
Bom comportamento dos discentes e respeito 
demonstrados pelas pessoas e instituições visitadas, 
nomeadamente museus, catedrais, praças públicas. 
Aspetos negativos: Alguma descoordenação por parte 
dos funcionários da empresa de camionagem. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Mesa Redonda Para 
Alunos do 9º Ano: à 
conversa com... AT81 - 
Resp. - SPO (Conceição 
Prisco) 

Spo _ Psicóloga Conceição 
Prisco 

18-04-2016 A ação superou as expetativas ; os alunos mostraram-se 
extremamente atentos e interessados e colocaram 
inúmeras questões sobre as diferentes profissões aos 
palestrantes convidados. Aspetos positivos: O interesse 
demonstrado pelos alunos na atividade e a sua postura 
ativa no decorrer da mesma. Na ficha de avaliação 20 
consideraram a ação como muito interessante e oito 
como muitíssimo interessante. Cumpriu-se assim o 
objetivo de proporcionar aos alunos de 9º ano a 
oportunidade de aprofundarem o conhecimento sobre 
diferentes profissões através do contato com os quatro 
palestrantes convidados. Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

2ª Fase do Concurso 
Nacional de Leitura-VE37 
Resp. - Inês Soares 

Inês Soares e Mª João Niz 19-04-2016 A presença dos alunos da ESEQ, pela 1ª vez no 
Concurso Nacional de Leitura (10ª Edição) permitiu-lhes 
a leitura de obras de autores portugueses de qualidade e 
atualidade de uma nova geração de Autores, testar os 
seus conhecimentos sobre estas, em suma, participar 
nesta fantástica festa literária, um momento muito 
especial em que centenas de leitores de 17 concelhos 
do distrito do Porto, que gostam de ler e de conviver 
através dos livros e das leituras, se reúnem numa 
grande comunidade de leitores. Aspetos positivos: 
Participação ativa nesta Grande Festa literária com o 
objetivo central de estimular o treino da leitura e 
desenvolver competências de expressão escrita e oral. 
Aspetos negativos: "não se aplica" 

Visita ao Estádio do 
Varzim.-VE17 Resp. - 
Maria João Niz Casanova 
e Ana Maria Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

20-04-2016 A visita ao Estádio do Varzim decorreu positivamente e 
cumpriu as expectativas criadas. Aspetos positivos: Dar 
a conhecer novos espaços e atividades; enriquecimento 
pessoal e partilha de novas experiências. Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

Eça around the world AT12 
- Resp. - Albertina Anjo 

Professora Albertina Anjo e 
alunos do 12ºK e 12ºL 

21-04-2016 Os alunos leram a obra "Cartas de Inglaterra" durante as 
férias do Natal. Foi feita pesquisa sobre os cargos 
diplomáticos do autor e reflexão sobre a influência da 
carreira diplomática na obra literária de Eça. 
Foram formados grupos de alunos e distribuídos 
capítulos da obra e respetivas tarefas a realizar. Assim 
vários grupos de alunos de ambas as turmas realizaram 
uma sessão aberta no auditório desta instituição de 
ensino, em língua inglesa, apresentando as principais 
ideias patentes em cada capítulo e ligação a problemas 
da atualidade tal como a relação do mundo ocidental 
com o mundo árabe.. Aspetos positivos: Trabalho 
colaborativo entre alunos, aprofundamento do 
conhecimento das obras literárias do escritor e treino da 
língua inglesa bem como das técnicas de apresentação. 
Aspetos negativos: Falta de tempo de modo a conciliar o 
ensino dos conteúdos programáticos de inglês com a 
preparação da sessão aberta. 

Mostra de Instituições de 
Ensino Superior na ESEQ 
AT80 - Resp. - SPO- 
Conceição Prisco 

SPO. Conceição Prisco 21-04-2016 A atividade decorreu muito bem, tendo estado presentes 
vinte e nove instituições de ensino: Decorreu também 
uma palestra sobre o Exército e Força Aérea e ainda 
outra paralelamente de Economia e Gestão. Aspetos 
positivos: Na sua grande maioria todos os intervenientes 
avaliaram de forma muito positiva a ação. Aspetos 
negativos: Nada de relevante a salientar 

Visita à Casa da Juventude 
da Póvoa de Varzim.-VE13 
Resp. - Maria João Niz 
Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

27-04-2016 A visita à Casa da Juventude da Póvoa de Varzim 
decorreu positivamente e satisfez plenamente as 
expectativas criadas. Aspetos positivos: Dar a conhecer 
novos espaços e atividades; enriquecimento pessoal e 
partilha de novas experiências. Aspetos negativos: Nada 
a registar. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Eças Fitas - ciclo de 
cinema sobre obras 
queirosianas AT85 - Resp. 
- Ondina Morim 

Ondina Morim, Luís Marcelino, 
Ana Paula Mateus 

27-04-2016 O Ciclo de Cinema Eças Fitas decorreu no Auditório da 
ESEQ em três sessões: 
27 de abril "O Crime do Padre Amaro"; 
4 de maio "Singularidades de Uma Rapariga Loura"; 
13 de maio "Os Maias - Cenas da Vida Romântica" 
Cada sessão foi apresentada e comentada por um 
convidado - Ana Paula Mateus, Luís Diamantino e 
António Ferreira, respetivamente. 
Paralelamente apresentaram-se trabalhos de pintura 
realizados por alunos da turma H do 10º ano, 
subordinados ao tema "Eça Agora...!"  Aspetos positivos: 
Levar o cinema à ESEQ, promovendo nos alunos o 
gosto pela literacia fílmica. Aspetos negativos: Algumas 
contrariedades técnicas levaram à substituição da 
exibição do filme "O primo Basílio" inicialmente previsto, 
pelo filme "O Crime do Padre Amaro". 

Saída de Escola de alunos 
de 9ºano à mostra 
Informativa "Formação e 
Opções Profissionais Ao 
Longo da Vida " AT82 - 
Resp. – Conceição Prisco 

Conceição Prisco (Psicóloga9 
e Emília Subida (DT) 

28-04-2016 A ação decorreu nos moldes previstos. Os alunos 
visitaram a mostra informativa que se realizou no 
pavilhão municipal. Aspetos positivos: Os alunos 
exploraram com interesse  e de forma ativa a mostra 
informativa e recolheram várias informações relativas às 
ofertas escolares/profissionais Aspetos negativos: Nada 
a registar. 

----------Palestra sobre a 
questão dos refugiados 
dos Refugiados AT79 - 
Resp. - Maria Manuel 
Moreira 

As alunas números um, Alice 
Leite, três, Ana Filipa Moreira, 
seis, Ana Marta Sousa, oito, 
Bárbara Azevedo, vinte e três, 
Margarida Gomes, e vinte e 
quatro, Mélanie Santos, do 12º 
M 

29-04-2016 A atividade cumpriu todos os objetivos e chegou mesmo 
a ir além do que inicialmente se previa - a palestra foi 
acompanhada por uma exposição de fotografias de 
campos de refugiados e uma recolha de bens 
destinados a uma associação responsável pelo 
acolhimento de refugiados na cidade de Guimarães. 
Aspetos positivos: A atividade, porque partiu da iniciativa 
de um grupo de alunas e foi, por elas, totalmente 
organizada, só pode ser valorizada. O tema, muito atual 
e problemático, despertou a atenção dos participantes, 
que seguiram, com interesse, a palestra, colocando 
questões e fazendo intervenções. Aspetos negativos: 
Não se aplica. 

Celebração do Dia da 
Europa (pequena exibição, 
palestra com o autor David 
Machado, declamação de 
poesia pelas salas de aula, 
canto e declamação de 
poesia na sala dos 
professores e lanche 
convívio). AT86 - Resp. - 
Dia da Europa 

Cristina Gonçalves, Íris 
Seixas, Inês Soares e 
Margarida Macedo 

04-05-2016 A atividade decorreu de acordo com as expectativas 
previstas na planificação da atividade. Aspetos positivos: 
A partilha e colaboração de  professores, alunos  e 
funcionários. Aspetos negativos: Seria necessário mais 
tempo para melhorar a participação dos alunos.  

Sessão de Esclarecimento 
para Pais de Alunos de 9º 
Ano: Preparar com os 
Filhos as Decisões   AT83 - 
Resp. - SPO (Conceição 
Prisco) 

Conceição Prisco (Psicóloga 
da ESEQ) 

05-05-2016 A atividade decorreu bem e  de acordo com os moldes 
pré-estabelecidos. Aspetos positivos: Permitiu informar 
/esclarecer os encarregados de educação da oferta 
formativa existente após o 9.º ano de escolaridade, de 
molde a que possam ser agentes colaborativos  no 
processo de tomada de decisão dos seus educandos. 
Todos os encarregados de educação que avaliaram a 
ação fizeram-no de forma muito positiva (considerando-a 
útil, bastante útil e muito útil);presença  de encarregados 
de educação de alunos de 9º ano não só da ESEQ mas 
de várias escolas da região.  Aspetos negativos: Nem 
todos os encarregados de educação presentes 
avaliaram a ação e esperava-se uma maior adesão dos 
encarregados de educação dos alunos de 9º ano da 
ESEQ. 

Em Lisboa à procura de 
Saramago e Pessoa.-VE4 
Resp. - Isolete Milhazes 

Isolete Milhazes 06-05-2016 Decorreu dentro do previsto, sem qualquer incidente a 
registar. Aspetos positivos: Melhoria do conhecimento 
adquirido sobre os autores estudados. Aspetos 
negativos: Nada houve a registar. 

Visita ao Casino da Póvoa 
de Varzim.-VE18 Resp. - 
Maria João Niz Casanova 
e Ana Maria Figueiredo 

Professora Maria João Niz 
Casanova Professora Ana 
Maria Figueiredo 

18-05-2016 A visita ao Casino decorreu positivamente e satisfez 
plenamente as expectativas criadas. Aspetos positivos: 
Dar a conhecer novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. Aspetos negativos: Nada a registar. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
"Eu na selva" AT17 - Resp. 
- Graça Dinis 

Graça Dinis 20-05-2016 Criação de máscaras pelas turmas dos oitavos anos, 
para a cenografia da Escola da Minha Vida em que os 
mesmos alunos fizeram parte. Aspetos positivos: 
Participação dos alunos na Escola da minha Vida e sua 
interação com a comunidade escolar e outras. Aspetos 
negativos: nada a registar 

Aula de ioga: como gerir o 
stresse dos exames 
nacionais AT88 - Resp. - 
Maria Filomena Pacheco 

Maria Filomena Pacheco 24-05-2016  Aspetos positivos: Preparar os alunos para os exames 
nacionais. Aspetos negativos: Nada a registar. 

O Palácio de Mafra e o 
"Memorial do Convento" de 
Saramago-VE5 Resp. - 
Isolete Milhazes 

Isolete Milhazes 25-05-2016 Decorreu tudo, conforme o previsto. Os alunos 
participaram ativamente com a guia do Convento, nas 
intervenções que ela pedia,  o que  foi muito profícuo 
para o conhecimento que eles necessitavam ter sobre o 
Memorial do Convento, obra em estudo naquele 
momento. Aspetos positivos: O conhecimento adquirido 
para uma melhor sensibilização à obra de Saramago. 
Em Coimbra, na visita à Universidade, ficaram 
sensibilizados para uma possível entrada neste 
estabelecimento de ensino. Aspetos negativos: Nada 
houve a registar. 

"É o comer que faz a fome" 
AT14 - Resp. - Graça Dinis 

Graça Dinis 27-05-2016 Exposição de trabalhos dos alunos em Desenho A 
Aspetos positivos: Motivação dos alunos, apreciação da 
comunidade. Aspetos negativos: nada a registar 

Eça de Queirós em 
Tormes-VE3 Resp. - 
Isolete Milhazes 

Isolete Milhazes 27-05-2016 A visita não se realizou, por falta de compatibilidade de 
datas entre a Associação 
ao e a disponibilidade dos alunos. Aspetos positivos: 
Não se realizou. Aspetos negativos: Não se realizou 

Torneio de Basquetebol 
AT27 - Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Grupo de educação física 01-06-2016 A atividade decorreu apenas no dia 1 de junho 
contrariamente ao previsto (1 e 8 de junho) devido à 
realização das provas de aferição do 8º ano. 
Esta atividade teve uma grande participação dos alunos 
tanto os participantes como os assistentes. Aspetos 
positivos: Elevada participação e empenho dos alunos. 
Aspetos negativos: nada a registar 

Visita Fundação Eça de 
Queirós- Tormes-VE34 
Resp. - Emília Subida 

Emília Subida, Carlos 
Rodrigues 

01-06-2016 Visita à Fundação Eça de Queirós em Tormes. Aspetos 
positivos: Interesse manifestado pelos alunos. 
Convívio entre alunos e professores. Aspetos negativos: 
Nada a referir 

"À descoberta de Eça de 
Queirós" AT41 - Resp. - 
Ana Maria Felgueiras 

Ana  Maria Felgueiras 01-06-2016 Exposição dos trabalhos realizados ao longo do ano, 
sobre Eça de Queirós (Centenário da atribuição do nome 
de Eça de Queirós à Escola) no âmbito do Projeto Eça 
Dinâmica. Aspetos positivos: O trabalho, envolvimento e 
entusiasmo dos alunos do 7ºB na realização de 
trabalhos, em distintos formatos, em torno da Obra e 
Biografia de Eça de Queirós.   
Aplicação e aprofundamento/consolidação de 
conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas, numa 
perspetiva transversal. Aspetos negativos: Nada a 
referir. 

----------Ao encontro da 
literatura-VE35 Resp. - 
Isabel Caldas 

Isabel Caldas, Natália Pereira 02-06-2016 Visita ao Palácio Nacional de Queluz; Museu 
Gulbenkian; Casa de Fernando Pessoa; Fundação 
Saramago; Itinerários pedestres (roteiro dos 
descobrimentos); centra da cidade de Lisboa (roteiro 
queirosiano e pessoano). Aspetos positivos: A visita 
permitiu consolidar conhecimentos adquiridos em 
relação às obras lecionadas na disciplina de português. 
Foi, também, positivo pelo convívio estabelecido entre 
alunos e professores. Aspetos negativos: Nada a referir. 

"Nós e a Ciência" AT48 - 
Resp. - Ana Felgueiras e 
Custódia Lima 

Custódia Lima , Ana 
Felgueiras  

05-06-2016 Os alunos apresentaram trabalhos realizados ao longo 
do ano nas disciplinas de CN. Aspetos positivos: 
Despertar o espírito científico. Fomentar a criatividade e 
o relacionamento entre os aluno/aluno e  
professor/aluno. Aspetos negativos: nada a referir 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
XII Encontro de Alnos de 
EMRC dos concelhos de 
Vila do Conde e Póvoa de 
Varzim-VE33 Resp. - 
Olinda Ribeiro 

Olinda Ribeiro 07-06-2016 Esta atividade/encontro realizou-se apenas com alunos 
do 8º ano das escolas da Póvoa e Vila do Conde. Os 
alunos da Eça de Queirós partilharam o autocarro com 
os alunos do Agrupamento da Frei João. A concentração 
dos autocarros (12) foi junto ao estado do Rio Ave. 
Saída da Escola às 8:30H e a chegada ao Parque 
Aquático de Amarante foi por volta das 10H. O tema do 
encontro foi a "Liberdade".   Regressamos à escola por 
volta das 19:30H. Aspetos positivos: Os alunos tiveram a 
oportunidade de consolidar conhecimentos e conteúdos 
abordados na unidade letiva: A Liberdade. 
De realçar o espírito de grupo que os alunos da Eça de 
Queirós mantiveram ao longo do dia; capacidade de se 
relacionar e respeitar o outro e cumpridores das regras 
pré estabelecidas. 
Oportunidade de desenvolver e assimilar os conteúdos 
comportamentais e atitudinais. Aspetos negativos: O 
encontro foi realizado no dia antes da prova de aferição 
de Matemática.  

"Palestra de Kicboxing" 
AT35 - Resp. - Fátima 
Nunes 

Fátima Nunes e alunos do 12.º 
L 

09-09-2016 A atividade funcionou muito bem e com sucesso. 
Aspetos positivos: Reforço da articulação Escola Clube; 
Conhecimento e prática de novas modalidades; 
Fomentar o gosto pela prática de atividade física. 
Aspetos negativos: Pouco material especifico da 
modalidade. 

Dr. Énio Ramalho: vida e 
obra AT11 - Resp. - 
Albertina Anjo 

Maria Albertina Anjo, Dulce 
Caseira e Inês Soares 

05-10-2016 Esta atividade contou com um exposição no corredor 
central da ESEQ com excertos da vida e obra do  
professor homenageado. Ao longo de duas semanas os 
alunos puderam testemunhar amostras do espólio deste 
ilustre poveiro, no âmbito da arte dramática, literatura, 
pintura, música, material escolar, etc. . No dia 12 de 
outubro realizou-se uma sessão aberta com 
testemunhos de personalidades que conviveram com o 
Dr. Énio Ramalho. Aspetos positivos: Abertura da ESEQ 
à comunidade poveira; reconhecimento e 
consciencialização dos alunos para a riqueza do 
trabalho desenvolvido pelo Dr. Énio Ramalho. Aspetos 
negativos: Nada a registar. 

  Maria João Niz Casanova Ana 
Maria Figueiredo 

19-10-2016 A visita à PSP decorreu positivamente e satisfez 
plenamente as expectativas criadas. Aspetos positivos: 
Dar a conhecer novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. 
Preparar para a vida ativa; fomentar atividades em grupo 
como meio de aprendizagem e desenvolvimento da 
sociabilidade. Aspetos negativos: Nada a registar. 

Celebração do "Halloween" 
AT56 - Resp. - Marta 
Pinho, Íris Seixas, 

Íris Seixas, Marta Pinho  26-10-2016 Exposição de objetos elaborados pelos alunos 
referentes à festividade "Halloween". Aspetos positivos: 
Empenho dos alunos. Aspetos negativos: Nada a referir. 

Concurso " Literacia 3 D" 
AT33 - Resp. - Custódia 
Lima 

Inês Soares, Roberto e 
Custódia  

23-11-2016 Concurso nacional organizado pela Porto editora, que 
decorreu ao longo de três fases. Aspetos positivos: 
Despertar o entusiasmo e o envolvimento de alunos e 
professores. Promover o espírito de empenho e 
dedicação entre direção/professores/alunos. Aspetos 
negativos: nada a referir 

Corta-mato concelhio AT28 
- Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Júlio Silva, Cândida Leite, 
Ricardo Rodrigues, Augusta 
Ferreira, Fátima Nunes, José 
Carlos Sousa, Célia Carmo, 
Ana Leal, José Luís Gonçalves 

16-12-2016 Inscrições voluntárias dos alunos de todos os anos 
letivos da ESEQ; 
Registo e envio das inscrições, por género e escalão, 
para a CMPVZ; 
Requisição das t'shirts da ESEQ para os alunos; 
Convocatória dos alunos participantes; 
Acompanhamento dos alunos. Aspetos positivos: 
Promoção do convívio entre os alunos das diferentes 
escolas do concelho; 
Representar a ESEQ;  
Promoção do espírito de equipa, o sentimento de 
pertença e o "fair-play". 
Promoção de estilos de vida saudáveis e o gosto pela 
modalidade. Aspetos negativos: Nada a declarar. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Clube de Badminton - PR6 
Fátima Nunes---------- 

Fátima Nunes Durante o ano letivo O clube/projeto funcionou com muito sucesso. Deve 
continuar para o próximo ano. Aspetos positivos: - 
Participação dos alunos; 
- Paixão pela modalidade; 
- Espírito de entreajuda e de partilha criado entre o 
grupo. Aspetos negativos: - As instalações da ESEQ são 
pequenas para a prática das modalidades, pois só 
conseguimos marcar três campos sem as dimensões 
recomendadas; 
- As horas de treinos não permitem contemplar os 
alunos que não possuem transportes para a sua 
residência depois das 19:30; 
- Existe apenas três campos de jogo para diferentes 
níveis e escalões e por vezes tenho muitos alunos no 
treino. 

 Docentes do grupo de 
Filosofia. 

Durante o ano letivo A execução do projeto Comemoração do "Dia 
Internacional dos direitos humanos", contou com a 
estreita participação dos alunos das turmas A e H do 10º 
ano. Para além disso, todos os docentes do grupo de 
Filosofia sensibilizaram os seus alunos do 10º ano para 
a importância deste dia. Aspetos positivos: 
Fundamentalmente, o que se pretende com este tipo de 
atividades, é sensibilizar os nossos alunos para a 
importância deste dia, da sua comemoração e, em rigor, 
para a necessidade de nunca o esquecer. Esta forma de 
lembrar a data permite que ela, pela dedicação que lhe 
dedicamos na elaboração dos trabalhos, perdure nas 
nossas memórias e que a saibamos transmitir a outros. 
Aspetos negativos: Os aspetos positivos deste tipo de 
atividade, relevam para segundo plano qualquer outro 
que, eventualmente, poderia ser considerado menos 
bom. 

Clube de natação da 
ESEQ- PR5 -Célia Carmo 

Célia Carmo Durante o ano letivo As aulas decorreram nas piscinas do Clube Desportivo 
da Póvoa, às segundas e quartas feiras, num bloco de 
50min cada aula. 
As aulas estavam abertas preferencialmente aos alunos 
mas também poderiam participar docentes e pessoal 
auxiliar da ESEQ. No entanto, apenas participaram 
alunos e docentes. Aspetos positivos: Oferta da escola 
da prática desportiva de Natação de forma gratuita. 
Aspetos negativos: Horário das aulas. 

Eça Dinâmica – “EÇA DE 
QUEIRÓS: Cem anos a 
dar nome à Escola – 
1915/2015”- PR11 -CDT 

Emília Subida; Maria José 
Frutuoso; Júlio Silva; Ângela 
Grave; Carlos Rodrigues; 
Fátima Guedes; Conceição 
Cruz; Isabel Caldas; Albertina 
Anjo; Ana Maria Felgueiras; 
Antonieta Silva; Fernanda 
Duarte; Ondina Amorim; Alice 
Dias. 

Durante o ano letivo Projeto implementado durante o ano letivo, que envolveu 
grande número de professores/diretores de turma, 
alunos e encarregados de educação. 
As várias atividades/visitas de estudo foram propostas 
pelos professores /diretores de turma. 
De acordo com os responsáveis pelas atividades /visitas 
de estudo foram cumpridos, com sucesso, os objetivos 
inicialmente propostos. Aspetos positivos: A efeméride 
do Centenário da nomeação de Eça de Queirós, patrono 
do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim envolveu a 
comunidade educativa em atividades coletivas, 
contribuindo para o reforço das relações  entre os vários 
atores educativos da ESEQ; 
A comunicação e a sociabilidade entre os alunos foram 
valorizadas. Aspetos negativos: Muitas das 
atividades/visitas de estudo propostas por diversos 
docentes, embora realizadas no âmbito deste projeto, 
não foram nele incluídas aquando da sua submissão ao 
NPA.. 

Coordenação de Educação 
para a Saúde- PR8 -
Teresa Moreira 

Equipa de Educação para a 
saúde: 
Teresa Moreira, Helena Sá e 
Ana Felgueiras. 

Durante o ano letivo O Projeto de Educação para a saúde funcionou bem. 
Aspetos positivos: Houve articulação das entidades 
envolvidas, como SPO, equipe de saúde escolar e 
elementos da equipe de educação para a saúde. 
Aspetos negativos: Os horários dos professores da 
equipe de Educação para a saúde não eram 
coincidentes. Havia apenas um tempo letivo em que a 
maioria dos elementos se encontrava. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
Amigo Biólogo/Geólogo- 
PR4 -Alice Dias 

Alice Dias, Emília Subida Durante o ano letivo As docentes responsáveis atualizaram o Website 
disponibilizando informações sobre as atividades do 
projeto e materiais de suporte ao estudo da disciplina de 
Biologia e Geologia. Aspetos positivos: A divulgação do 
projeto Amigo Biólogo Geólogo e as suas atividades. 
A disponibilização de diversos materiais para apoio ao 
estudo da disciplina de Biologia e Geologia.  
O empenho/colaboração dos alunos. Aspetos negativos: 
Nada a registar. 

"Ecos", o jornal da ESEQ- 
PR3 -António Ferreira da 
Silva 

António Ferreira 
Fernando Souto 
Alda Ferreira 
Célia Almeida  
Fátima Guedes 
Ana Paula Mateus 

Durante o ano letivo Recolha e tratamento de fotos  e artigos para o jornal 
Ecos  
Impressão do jornais Aspetos positivos: Dar a conhecer 
as atividades da escola  
Comemoração de datas da história da ESEQ 
Participação de alunos e professores e outras entidades  
Divulgação da ESEQ no meio local Aspetos negativos: 
Nada a assinalar 

ARTESEQ- PR12 -Grupo 
de Artes Visuais 

Maria João  Sá 
Isabel Moreira 
Ondina Morim 
Graça Dinis 

Durante o ano letivo A primeira atividade foi a visita de estudo a Madrid. 
Decorreu de 25 a 27 de fevereiro e os alunos tiveram 
oportunidade de visitar o Museu do Prado, o Museu 
Rainha Sofia, a Exposição de Arte Contemporânea Arco 
e ainda o Parque de Atracciones. A visita foi organizada 
pela professora Graça Dinis com o auxilio direto da 
professora Isabel Moreira e a colaboração da professora 
Maria João Sá. Correu tudo conforme planeado e os 
alunos mostraram-se muito satisfeitos. 
A exposição de trabalhos Eça Agora, na rua da 
Junqueira foi organizada pela professora Ondina e teve 
a colaboração dos professores Isabel Moreira, Graça 
Dinis, Luís Marcelino e Maria João Sá. Aqui foram 
exibidos trabalhos dos alunos de Artes Visuais ao longo 
das montras desta rua e teve a inauguração na data do 
festival Arteseq. 
O Festival Arteseq foi organizado pela professora Maria 
João Sá e teve a colaboração da professora Isabel 
Moreira. 
Esta atividade contou com um conjunto de esculturas 
realizadas pelos alunos do 12º ano de Artes Visuais no 
âmbito da disciplina de Oficina de Artes. Para além disso 
houve uma atividade multimédia onde foram projetados 
vários trabalhos de alunos da escola, alunos de Artes 
Visuais do 12º ano, no âmbito da disciplina de Oficina de 
Multimédia e alunos do 10º, 11º e 12º ano do Curso 
Profissional de Multimédia, no âmbito das disciplinas de 
DCA e TM. Todos os conteúdos projetados foram 
editados pela professora Maria João Sá que também 
tratou de toda a parte logística e promocional que tornou 
possível este evento. A professora Isabel Moreira 
colaborou na organização e o professor Arnaldo Pedro 
colaborou com alguns dos trabalhos que foram 
projetados. Aspetos positivos: Todas as atividades foram 
francamente positivas e contribuíram de uma forma 
efetiva para levar o bom nome da escola para fora de 
portas, mostrando à comunidade local aquilo que os 
nossos docentes e alunos, dos cursos de Artes Visuais e 
do Curso Profissional de Multimédia são capazes de 
fazer. 
Para os alunos foi também uma mais valia, pois tiveram 
a oportunidade de ver os seus trabalhos reconhecidos 
por um público mais vasto, o que contribui de forma 
significativa para elevar a sua autoestima e será um 
incentivo para continuarem a trabalhar cada vez mais e 
melhor. Aspetos negativos: Nada a apontar. 
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ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 
clube de cinema 8 e meio- 
PR1 -Luís Marcelino 

Luís Nogueira 
Maria João Sá 
Isabel Moreira 

Durante o ano letivo O clube de cinema 8 e meio organizou algumas sessões 
de cinema e deu continuidade ao Concurso de Vídeo 
Escolar 8 e Meio, preparando a 10ª Edição. Aspetos 
positivos: A vitalidade com que o Concurso de Vídeo 
Escolar 8 e Meio se tem apresentado aos alunos do 
país, concretizada na elaboração de um cartaz (com 
envio para as escolas secundárias portuguesas) e um 
site com todas as informações sobre o mesmo. A 
possibilidade de colaborar com turmas e disciplinas na 
apresentação de ciclos de cinema. Aspetos negativos: A 
dificuldade crescente em organizar as atividades em 
torno do cinema, seja pela complexidade dos horários 
dos alunos, seja pelo número reduzido de elementos ou 
das horas destinadas a estas atividades no horário dos 
professores coordenadores. 
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5. ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DA ESEQ 
 

No decurso do ano letivo 2015/2016 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 

Reunião com os Pais e 
Encarregados de 
Educação 

Promover e dinamizar a participação dos pais e E.E na 
escola. 
Entregar informação diversa sobre atividades da ESEQ. 
Debater o aproveitamento escolar por turma (análise feita 
pela Associação de Pais) 

Associação de Pais, Pais e 
Encarregados de Educação (E.E) 

1.º Período  
(5/1/2016 - 18h30) 
 
2.º Período 
(5/4/2016 - 18h30) 

Atendimento a Pais e 
Encarregados de 
Educação. 

Promover e dinamizar a participação dos pais e encarregados 
de educação na ESEQ. 

Associação de Pais, Pais e 
Encarregados de Educação (E.E) 

Segunda-feira das 18h00 
às 19h30, ao longo do ano 
letivo 

Reuniões Conselho 
Geral e Conselho 
Pedagógico e nas 
Comissões 

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

Alguns membros da Associação de 
Pais Ao longo do ano letivo 

Cooperação com a 
Direção da ESEQ, 
pessoal docente e não 
docente nos vários 
projetos da escola 

Participar ativamente na vida da escola, promovendo uma 
relação de respeito e de entreajuda entre os pares. Colaborar 
e contribuir para a resolução de situações anómalas sempre 
que solicitada a cooperação da Associação de Pais. 

Associação de Pais, Diretor escola, 
Pessoal docente e não docente 

Ao longo do ano letivo 

1.º Período 
Realização da 
Campanha “Eça 
Solidária” 

Recolha de bens alimentares para entregar a famílias 
carenciadas de alunos da ESEQ, referenciadas pelo SPO  da 
ESEQ com o apoio da Câmara Municipal no transporte 

APEEAESEQ; 
Comunidade escolar. 
Sorteio de prémios entre os alunos 

23 de novembro a  a 17 de 
dezembro de 2015 

Movimento pela 
Paz 

Colocação de faixa na fachada da escola desde o início de 
Dezembro até aos Reis (5/1) e participação na marcha pela 
Paz 

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

1 de dezembro 2015 e 5 de 
janeiro 2016 

2.º Período 
Palestra: tema a 
definir 

Palestra dirigida aos Encarregados de Educação APEEAESEQ 
Direção da Escola 
Docentes e EE; CMPV; palestrante a 
convidar 

4 de março de 2016 -  21h 

Concurso de 
trabalhos dos 
alunos nas 
diversas áreas 

“Eça dinâmica: 
Eça de Queirós - 100 anos a dar nome à escola” 

APEEAESEQ; professores, alunos De 4 de janeiro até 31 de 
maio de 2016; sorteio de 
prémios a 3 de junho, 21h 
(Festa de Encerramento) 

Dia do aluno Colaboração com a Associação de Estudantes nas atividades APEEESEQ, Assoc. de Estudantes 18 de março 

3.º Período 
Organização de 
Festa de 
encerramento do 
ano letivo 
(Inclui atividades 
desportivas e 
Churrasco) 

A Festa de Final de Ano Letivo visa proporcionar a toda a 
Comunidade Educativa, mais um momento de aproximação. 
É o maior evento que a Associação de Pais realiza e significa o 
culminar do esforço que foi feito durante todo o ano letivo por parte 
dos alunos e dos próprios pais, que participaram nas atividades 

Toda a comunidade escolar: pais 
e Encarregados de Educação, 
alunos, professores, funcionários 
e Direção 

3 de junho 2016 
Atividades das 10h30 às 
12h30 e das 14h30 às 16h; 
Churrasco 20h 

Banco troca de 
manuais 
escolares 
 

Recolha de Livros escolares durante todo o ano: 
- Manuais em vigor para entrega no banco 
- Manuais não reutilizáveis para entrega ao Banco Alimentar na 
campanha “Papel por alimento” e “Reutilizar é melhor que reciclar” 
- Incentivar a partilha 
Para toda a comunidade escolar a nível nacional 

APEEAESEQ, com apoio 
Direção da Escola, funcionários e 
CMPV 
 

Durante o período escolar às 
segundas das 18h às 19h30; 
Verão em regime diário de 
4/7/2016 a 10/9/2016 das 18h 
às 19h30 
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6. RESULTADOS ESCOLARES 

6.1. COMPROMISSO DA ESEQ: PROJETO EDUCATIVO E CONTRATO DE AUTONOMIA 

Os compromissos da ESEQ com os resultados escolares, constantes do Projeto Educativo são os 

seguintes: 

 Diminuição da taxa de abandono escolar aproximando‐a de zero 

 Obtenção  de  taxas  de  sucesso  escolar  no  Ensino  Básico  superiores  às  taxas  homólogas 
verificadas a nível nacional 

 Obtenção  de  taxas  de  sucesso  escolar  no  Ensino  Secundário  superiores  às  taxas 
homólogas verificadas a nível nacional 

 

Os compromissos da ESEQ com os resultados escolares, constantes do Contrato de Autonomia são os 

seguintes: 

 Manter as  taxas de transição/conclusão de ano, ciclo e curso em valores superiores aos 
das taxas homólogas nacionais; 

 Nas  disciplinas  sujeitas  a  exame  nacional,  com  20  ou  mais  alunos  inscritos,  obter 
classificações médias de exame iguais ou superiores às classificações médias homólogas a 
nível nacional; 

 Manter a  taxa de colocação na 1.ª  fase de acesso ao ensino superior acima dos 85%, e 
sempre acima da média nacional.

6.2. TAXAS DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA / APROVAÇÃO 

As taxas aprovação foram calculadas com base nos mesmos critérios do ano transato e que são aqueles 

que utiliza a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). Os indicadores finais e globais das 

ESEQ encontram-se na tabela 6.2.1: 

 
Tabela 6.2.1 - Quadro comparativo dos resultados escolares (2014/15 e 2015/16) 

 
 

2014/15

Total de 

Alunos
Trans itou

Não 

Trans ito

u

Concluiu
Não 

Concluiu

Anulou 

Matrícula

Transferid

o

Excluído 

e/ou 

Retido por 

fa l tas

Em 

Processo 

de 

Ava l iação

Taxa de 

Retenção / 

Desistência

Taxa de 

Transição 

Aprovação

Taxa de 

Transição 

Aprovação

7º Ano 57 54 2 1 3,6% 96,4% 100,0% ‐3,6%

8º Ano 57 56 1 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

9º Ano 28 28 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

1º Ano 30 30 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

2º Ano 25 25 0,0% 100,0% 91,3% 8,7%

3º Ano 21 12 8 1 42,9% 57,1% 84,0% ‐26,9%

10º Ano 301 264 26 1 10 9,0% 91,0% 94,2% ‐3,2%

11º Ano 339 306 14 5 13 1 4,7% 95,3% 93,2% 2,1%

12º Ano 364 285 64 5 8 2 18,8% 81,2% 73,8% 7,4%

1222 680 42 325 72 11 33 4 55 10,0% 90,0% 89,1% 0,8%

 Secundario

 Profissional

Científico 

Humanístico

Total

TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR ‐ 2015/16 2015/2016

Variação 

201/2015Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Básico Regular

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)
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Globalmente e pelo 2.º ano consecutivo, os resultados escolares da ESEQ, em 2015/2016 melhoram 

relativamente ao ano letivo anterior (0,8% de transições/aprovações). Verificaram-se taxas máximas de 

aprovação (100%) nos 8.º e 9.º Anos do Ensino Básico e no 1.º Ano do Ensino Profissional. 

Note-se a descida bastante sensível (-26,9%) da taxa de transição dos alunos do 3.º Ano do Curso de 

Multimédia, na linha do que aconteceu, aliás, no 2.º ano, no ano letivo anterior, a qual se deveu ao facto de oito 

alunos não terem concluído e um ter sido excluído por excesso de faltas. 

De salientar o facto de 90,0% dos alunos matriculados nesta escola terem conseguido transitar de 

ano e/ou concluir os estudos, mais 0,8% 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) - 2015/16 

 

Como se pode verificar pelo quadro supra, as taxas de sucesso escolar dos alunos da ESEQ, em 

2015/16, continuaram a ser superiores às homólogas nacionais, em todos os anos de escolaridade e 

cursos oferecidos, exceto no 3.º Ano do curso profissional, pela razão invocada anteriormente. 

Note-se que, nos 7.º e 9.º Anos e no 12.º Ano do Ensino Secundário, as taxas de sucesso / conclusão 

foram superiores às homólogas nacionais em valores da ordem dos dois dígitos percentuais.  

No 12.º Ano obtiveram-se os melhores resultados de sempre: 81,2% de conclusões, 13,5% superior ao 

resultado homólogo nacional. 

 

  

ESEQ Nacional Dif.
7º Ano 96,4% 86,4% 10,0%
8º Ano 100,0% 91,5% 8,5%
9º Ano 100,0% 89,9% 10,1%
10º Ano 91,0% 84,6% 6,4%
11º Ano 95,3% 91,3% 4,0%
12º Ano 81,2% 67,7% 13,5%
1º Ano 100,0% 98,4% 1,6%
2º Ano 100,0% 99,2% 0,8%
3º Ano 57,1% 65,4% -8,3%

Taxa de Sucesso Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo 
2015/16

E. Básico

E. Secundário Regular

E. Secundário 
Profissional
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Tabela 6.2.3 - Número de Diplomas Emitidos 2015/16 

 

A Tabela 6.2.3 evidencia um aumento 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”. Em “alunos matriculados” foram considerados os alunos matriculados 

no 12.º Ano de todos os cursos, depois de retirados aqueles que anularam matrícula, os excluídos por faltas e os 

transferidos. 

 
Tabela 6.2.4 - Quadro comparativo das classificações médias obtidas na primeira fase dos exames nacionais, pelos 

alunos internos – 2015/16 

 
 

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 Filosofia (9,1). Os resultados dos alunos do 

9.º Ano foram de 65 e 68 pontos em 100 e em Português e Matemática, respetivamente (Tabela 6.2.4) e, em 

ambos os casos, superiores aos homólogos nacionais (8 e 21 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); Geografia A (-0,2) e Filosofia (-1,6). 

. 

 

 

Alunos matriculados no 

12.º Ano
N.º  de Diplomas Rácio

2014/2015 323 238 73,7%

2015/2016 369 297 80,5%

NACIONAL NACIONAL

Internos Diferença Internos Diferença

Código Disciplina nº provas média média Internos nº provas média média Internos

702 Biologia Geologia 168 104 89 1,5 154 118 101 1,7

706 Desenho A 41 132 131 0,1 33 130 128 0,2

712 Economia A 27 127 115 1,2 26 126 110 1,6

547 Espanhol 39 128 126 0,2 29 122 121 0,1

714 Filosofia 7 133 108 2,5 22 91 107 ‐1,6

715 Física e Química A 181 105 99 0,6 149 124 111 1,3

719 Geografia A 100 121 112 0,9 80 111 113 ‐0,2

708 Geometria Descritiva A 59 112 122 ‐1,0 34 105 115 ‐1,0

724 Hist. Cultura Artes 24 99 96 0,3 16 116 100 1,6

623 História A 50 104 107 ‐0,3 83 113 95 1,8

835 MACS 30 127 123 0,4 18 145 114 3,1

635 Matemática A 173 130 120 1,0 191 126 112 1,4

734 Literatura Portuguesa 14 89 105 ‐1,6 18 123 105 1,8

735 Matemática B 12 136 112 2,4 13 144 123 2,1

639 Português 258 115 110 0,5 326 115 108 0,7

91 Português (9.º Ano) 28 70 58 12 28 65 57 8

92 Matemática (9.º Ano) 28 75 48 27 28 68 47 21

2016

ESEQ

Internos

2015

ESEQ

Internos
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Figura 6.2.1 – Acesso ao ensino superior – 2015/16 

 
 

Pela análise do gráfico da Figura 6.2.1, verifica-se que 87% dos alunos candidatos acederam ao ensino 

superior na primeira fase de candidatura (-5% que em 2014/2015) 

 
Tabela 6.2.5-Evolução do Quadro de Excelência – 2015/16 

 
 

Pela análise do número de alunos que integraram o Quadro de Excelência (QE), pode concluir-se que 

12,9% dos alunos matriculados integraram o Quadro de Excelência em 2015/2016, percentagem 1,9 pontos 

superior à verificada em 2014/2015. (Tabela 6.2.5) 

 

  

2013/2014 2014/2015 2015/2016

7º 2 4 8

8º 6 2 7

9º 1 4 1

10º 28 22 36

11º 31 41 27

12º 77 58 74

Total  145 131 153

Total Alunos 1204 1212 1189

Taxa de Integração no QE 12% 11% 12,9%

Total alunos = n.º alunos matriculados ‐ n.º alunos transferidos
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Tabela 6.2.6 - Dados relativos ao abandono escolar – 2015/2016 

 
 

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 / exclusão por excesso de faltas, correspondentes a 

uma taxa de abandono/desistência de 1,26% dos alunos matriculados; cerca de cinco décimas de ponto 

percentual a menos que no ano letivo anterior.  

6.3. NOTAS FINAIS RELATIVAS AOS RESULTADOS E ABANDONO ESCOLARES 

Ao longo de 2015/2016 são de salientar as seguintes evidências: 

A taxa de transição/aprovação melhorou 0,8% relativamente a 2014/2015, situando-se nos 90,0%.  

Em todos os anos de escolaridade, com exceção do 3.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). 

A taxa de conclusão do 12.º Ano foi de 81,2%, 13,5% superior à homóloga nacional. 

O abandono escolar diminuiu 0,5% relativamente a 2014/2015, situando-se em 1,26%. 

Nas dezassete disciplinas sujeitas a exame nacional, as classificações médias alunos da ESEQ foram 

superiores às homólogas nacionais em catorze e inferiores em três. 

A taxa de colocação dos alunos no ensino superior – 1ª fase – foi de 87%, inferior à verificada no ano 

transato, mas superior ao objetivo ínsito no contrato de Autonomia (83%). 

Os resultados obtidos ao nível das taxas de sucesso escolar e dos exames nacionais estão alinhados 

com os definidos no Contrato de Autonomia, assim como as taxas de abandono/desistência. 

 

ABANDONO ESCOLAR ‐ 2015/16

2013/14 2014/15 2015/16

Modalidade AM + EF AM + EF AM + EF

7º Ano Básico Regular

8º Ano Básico Regular

9º Ano Básico Regular

Total Ensino Básico

1º Ano Profissional de Multimédia 1

2º Ano Profissional de Multimédia 2

3º Ano Profissional de Multimédia 1

10º Ano Sec. Científico‐Humanísticos 3 3 1

11º Ano Sec. Científico‐Humanísticos 8 7 6

12º Ano Sec. Científico‐Humanísticos 10 10 7

Ensino Secundário 22 22 15

ABANDONO TOTAL (EF+AM) 22 22 15

Total de Alunos Matriculados (excluídas as transferências) 1204 1212 1189

Taxa de Desistência  1,83% 1,82% 1,26%
AM ‐ Anulação de matrícula

EF ‐ Exclusão por excesso de faltas/Retenção por excesso de faltas
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7. AVALIAÇÃO GLOBAL 

A exemplo dos anos transatos, a execução do Plano de Atividades 2015/2016 decorreu normalmente, 

dentro dos prazos previstos e, genericamente, no respeito pela planificação efetuada. As atividades realizadas 

confirmam, conforme vem sendo hábito, que 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, na prossecução das metas e objetivos ínsitos no Projeto Educativo a assumidos no Contrato 

de Autonomia. 

Será de destacar, para o período em apreço: 

1. A consolidação da melhoria de serviços prestados a nível administrativo 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. 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. 

4. O empenho e a participação cívica de alunos, pais e encarregados de educação, nomeadamente através 

das respetivas Associações, bem como o manifesto dinamismo destes membros da comunidade educativa 

na realização de vários eventos da sua responsabilidade e a preciosa colaboração na realização das várias 

atividades e projetos da responsabilidade das estruturas e órgãos da ESEQ. 

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 total de 144 propostas das quais, apenas, 5 não se 

concluíram. 

6. O caráter aberto e dinâmico do PAA da ESEQ que acolheu, após aprovação do documento original, 62 

novas propostas apresentadas ao longo do ano letivo (cerca de 43%). 

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 2014/2015 e da publicação do Jornal ECOS, na sua 

7.ª edição. 

9. O desenvolvimento das atividades ligadas ao clube de Cinema 8 e Meio, nomeadamente a 9.ª edição do 

Concurso Nacional de Vídeo Escolar. 
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10. A planificação e implementação de uma prova comum no ano terminal das várias disciplinas sujeitas a 

exame nacional, reforçando o sentimento de equidade entre os alunos e a prática colaborativa entre 

docentes. 

11. A finalização 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 

dotá-las das melhores condições de comodidade e eficiência no âmbito da ação da ESEQ. 

12. A colocação de portas automáticas nas duas entradas da fachada principal e de rampas que facilitam o 

acesso e a circulação em todo a área do rés-do-chão.  

13. As atividades e ação dos SPO e do NAE no apoio aos alunos, quer ao nível da orientação vocacional e do 

apoio psicológico, quer na resolução de situações sociais problemáticas, quer ao nível da formação. 

14. 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 escolares e lutar contra o 

abandono escolar de forma eficaz.  

15. 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 ter vindo a reduzir-

se continuamente.  

16. 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, nunca será demais 

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, 

nomeadamente o Passeio Convívio de professores e funcionários.  

17. A constante prestação pública de contas à comunidade materializada na divulgação de todos os 

indicadores e relatórios de avaliação produzidos na ESEQ e apresentados aos órgãos de administração e 

gestão. 

18. A avaliação externa positiva à execução do Contrato de Autonomia. 

19. Os bons resultados escolares, globalmente superiores aos do ano transato. 

20. 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, 23 de novembro de 2016 
O Diretor 

 José Eduardo Lemos 
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8. APROVAÇÃO 

O Conselho Geral da ESEQ, reunido em 15/12/2016, após análise pormenorizada do Relatório de 

Execução do PAA 2015/16, cumprindo o estipulado na alínea f), do n.º 13.º, secção I, do Decreto-Lei n.º 75/2008 

de 22 de Abril, do Decreto-Lei n.º 75 /2008, de 22 de abril republicado com as alterações do Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de julho, o Conselho Geral apreciou e aprovou, por unanimidade, o Relatório Final de Execução 

do Plano Anual de Actividades de 2015/2016, começando por reconhecer que o número de projetos 

efetivamente realizados foi muito elevado. Todas essas atividades, realizadas a todos os níveis e com 

participação de toda a ESEQ, contribuíram, queremos acreditar, para o enriquecimento pessoal de todos os que 

nelas participaram. Este Conselho Geral agradece, também, a colaboração de todas as entidades, 

nomeadamente públicas, que as tornaram possíveis. 

 

 

 
O Presidente do Conselho Geral 

 
José Carlos Henriques Silva 

 
 
 

 


