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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O RELATÓRIO 

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

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

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

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

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

Queirós, (doravante, ESEQ) no ano letivo de 2016/2017, desde o dia 1 de setembro de 2016 a 31 de agosto de 

2017. 

1.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS DA ESEQ 

O Plano Anual de Atividades (PAA) 2016/2017 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 
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2. ATIVIDADE DO CONSELHO GERAL 

No decorrer do ano letivo de 2016/2017, o Conselho geral reuniu-se ordinariamente para analisar, avaliar 

e aprovar documentos que estão dentro do âmbito das suas atribuições, atribuídas pela lei. 

No entanto, durante a vigência do ano letivo a que se reporta este relatório de atividades, ocorreram dois 

momentos de suma importância: a eleição de novos representantes dos professores, funcionários, alunos, 

encarregados de educação, que juntamente com os elementos designados pelo município da póvoa de varzim e 

pelos membros cooptados pelos restantes, farão parte do Conselho Geral da ESEQ para o quadriénio de 

2017/2021 e a abertura do processo concursal para o preenchimento do cargo de Diretor da ESEQ para o 

mesmo quadriénio. 

Em relação ao Conselho Geral, o processo eleitoral foi desencadeado no dia 26/01/2017, tendo-se 

apresentado às eleições apenas quatro listas (professores, alunos, pessoal não docente e encarregados de 

educação). Procedeu-se à votação no dia 08/03/2017, tendo tomado posse dos seus cargos no dia 22/03/2017 

em reunião do Conselho Geral presidida pelo presidente cessante, José Carlos Henriques da Silva. No mesmo 

dia, tomaram posse os membros designados pela Câmara Municipal da Póvoa de varzim e procedeu-se à 

cooptação dos representantes da comunidade local.  

A vinte e nove do mesmo mês, reuniu-se o Conselho Geral que depois da tomada de posse dos membros 

cooptados, elegeu como seu presidente, o professor José Carlos Henriques da Silva.  

No mesmo dia e em reunião extraordinária, o Conselho geral abriu o procedimento concursal para a 

eleição do novo diretor da ESEQ para o quadriénio de 2017/2021. Foi eleita uma comissão de cinco membros 

representativos do Conselho, para acompanharem com mais detalhe todos os procedimentos necessários ao 

processo eleitoral. 

Apresentou-se a concurso um único candidato, professor José Eduardo Lemos de Sousa que foi eleito 

por votação secreta, diretor da ESEQ, no dia 29/05/2017, tendo tomado posse na presença de todo o Conselho 

Geral reunido em sessão aberta, no dia 21/06/2017. 

Entretanto, e por motivos de força maior, foi substituído um dos membros representantes do município. 

Entretanto, e por motivos de força maior, foi substituído um dos representantes do município e foi 

prestada homenagem aos membros representantes dos alunos que o tiveram que abandonar, uma vez que 

terminaram o ensino secundário. 
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3. ATIVIDADES DA DIREÇÃO 

3.1. ATIVIDADES ESCOLARES 

O ano letivo 2016/2017 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 9 – Reunião de Conselho Pedagógico  

Setembro 9 

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

Setembro 12 
– Afixação de listas definitivas e horários das Turmas  
– Reunião conjunta dos Conselhos de Diretores de Turma 
– Reunião dos professores do Curso Profissional 

Setembro 13 
– Reuniões de Conselho de Turma  
– Reuniões de Departamentos Curriculares 

Setembro 15 
– Receção aos alunos e receção aos Pais dos alunos dos  7.º e 10.º Anos 
– Receção aos alunos dos 8.º, 9.º e 12.º Anos 
– Receção aos alunos do 11.º Ano 

Setembro 16 – Início das aulas 

Outubro 04 - Auditoria interna ao Sistema de Gestão da Qualidade 

Outubro 07 - Entrega dos Diplomas aos alunos que concluíram o 12.º Ano em 2016/17 

Outubro 10 - 21 - Reuniões intercalares 

Outubro 26 – Reunião com a Associação de Pais e EE da ESEQ 

Out/Nov 30 - 04 - Auditoria à Organização do Ano Letivo 
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Novembro 26 - Cerimónia de encerramento da 10.ª edição do concurso nacional de vídeo 8 e meio 

Novembro  - Início dos procedimentos de avaliação de pessoal (SIADAP) 

Dezembro 16 - Jantar de Natal – Homenagem a pessoal aposentado durante o ano 

Maio 5 - Sessão de encerramento do projeto “Escola da Minha Vida” 

Maio 24 - Lançamento do jornal “Ecos” 

Junho 2 - Apoio às atividades de final de ano da Associação de Pais e Enc. Educação 

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

Junho 16 - Termo das aulas para o 7.º, 8.º e 10.º Anos 

Junho 19 - Início da 1.ª fase dos exames nacionais 

Junho 21 - Tomada de posse do Diretor da ESEQ 

Julho 12 - Cerimónia do Quadro de Valor e Excelência  
 

As atividades letivas tiveram início no dia 16 de setembro para as 44 turmas (menos duas do que em 

2015/16), 1.1197 alunos e 94 professores (menos três e mais dois, respetivamente, do que em 2015/16). No 

arranque do ano letivo estavam, ainda, por preencher dois horários docentes: um de Educação Moral e Religiosa 

Católica e um de Espanhol. 

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

03/10/2016. 

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

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

realizaram-se em período pós-letivo (final do período da tarde) de modo a evitar 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 18 de novembro de 2016 ocorreu uma manifestação Nacional da Função Pública tendo sido 

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

Em 03/02/2016 ocorreu uma Greve Nacional dos Trabalhadores Não Docentes tendo sido suspensas 

todas as atividades letivas, exceto as de avaliação dos alunos. 

Em 21/04/2016 ocorreu uma Manifestação Nacional do Pessoal Não, a qual não afetou o normal 

desenvolvimento das atividades escolares. 

Em 26/05/2017 ocorreu uma Greve Nacional da Função Pública, tendo sido suspensas todas as 

atividades letivas, exceto as do 11.º K e as de avaliação dos restantes alunos. 

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

previstos. 
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Deu-se continuidade ao processo de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, 

monitorizando-se os procedimentos inerentes de modo a cumprir com os padrões exigidos no âmbito da 

certificação do sistema de gestão da qualidade aplicado aos serviços de administração escolar e de apoio à 

atividade letiva. 

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

15/02/2013. 

No dia 18 de janeiro de 2017, 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.   

Entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro de 2016, a ESEQ foi intervencionada pela IGEC no âmbito 

da auditoria à organização do ano escolar – matrículas, distribuição de serviço e horários. 

No decurso do ano letivo de 2016/17 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 participou ainda, na qualidade de Presidente do Conselho das Escolas em 

reuniões deste órgão e em reuniões de vários grupos de trabalho em representação do órgão. 

 

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 250,00 303,38 

Revisão da rede elétrica (emergência) e segurança das instalações (Alarme) 1.000,00 251,09 

Revisão periódica da rede de gás 350,00 285 

Renovação parcial dos fardamentos dos Assistentes Operacionais 250,00 0 

TOTAL 1.850,00 839,47 
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Tabela 3.2.2-Atividades do âmbito das Instalações 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Remodelação das instalações laboratoriais de Física e Química   22.000,00 17.321,28 

Substituição de soalhos e repavimentações interiores / Remodelação do palco do G1 10.000,00 5.347,17 

Pinturas diversas 8.000,00 3.958,69 

Instalação de Laboratório de Multimédia  2.000,00 322,24 

Intervenção no átrio principal (equipamentos e decoração) 2.000,00 986,90 

TOTAL 44.000,00 27.936,28 

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 4.599,14 

Aquisição de equipamentos desportivos 2.000,00 3.273,80 

Upgrade e manutenção dos sistemas informáticos da ESEQ, inclusive do Servidor 6.000,00 5.841,15 

TOTAL 13.000,00 13.714,09 

Tabela 3.2.4-Outros Projetos e Atividades Relevantes  

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Formação de Pessoal Docente e Não Docente 900,00 660,00 

Auditoria Sistema de Gestão da Qualidade (continuidade) 1.200,00 994,14 

Comemoração de efemérides 3.000,00 1.403,6 

Publicação do “Anuário da ESEQ” 2.100,00 0,00 

Publicação da 8.ª edição dos Jornal “Ecos” 1.300,00 508,00 

Promoção/Divulgação da ESEQ 1.900,00 944,78 

Desporto Escolar 1.500,00 1.885,44 

Clube Europeu / Atividades de Intercâmbio 500,00 45,00 
 12.400,00 6.440,96 
   

TOTAL 71.250,00   49.930,80 
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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 2016/17. 

a) RESULTADOS INTERNOS 
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b) RESULTADOS EXTERNOS 

 
 

c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 

 

 

d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

  



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 
12/90 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 

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

 

f) FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

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 

 

 

b) RESULTADOS EXTERNOS 
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c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 

 
 

 
 

d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 

 

  



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 
15/90 

f) FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

g) SERVIÇO DE EXAMES E OUTRAS PROVAS 
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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 

 
 

 
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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4.1.4. 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 

Não há exames nacionais na disciplina de Educação Física 

c) CUMPRIMENTO DE PLANIFICAÇÕES 
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d) APOIO PEDAGÓGICO 

 

e) REUNIÕES DE DEPARTAMENTO 
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f) FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

g) SERVIÇO DE EXAMES E OUTRAS PROVAS 
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h) 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 
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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 
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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 
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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 
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4.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS 

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

O Núcleo de Apoio Educativo (NAE) organiza, implementa e gere os apoios nas várias modalidades 

disponibilizadas pela ESEQ (Apoio Pedagógico Acrescido – APA, Necessidades Educativas Especiais – NEE, 

Tutorias e AOPE - acompanhamento personalizado dos alunos oriundos de países estrangeiros. Promove ao 

longo do ano letivo, a realização de outras atividades, nomeadamente ações de sensibilização/formação. 

No presente ano letivo, implementou-se um novo processo de organização e de disponibilização de aulas 

de apoio pedagógico acrescido. Assim, passaram a ser os encarregados de educação, ou alunos de maior 

idade, a efetuarem pedido de aulas de apoio junto do diretor de turma, por sua livre iniciativa, ou por 

sugestão/proposta do professor da disciplina mediante indicações/recomendações em ficha própria. Esta medida 

originou um aumento significativo do número de propostas para apoio e, consequentemente, da frequência 

destas aulas, comparativamente com os anos letivos anteriores, (vide quadro-resumo). De realçar que a ESEQ 

conseguiu assegurar resposta positiva à imensa maioria das solicitações de apoio.  

             

I – BALANÇO GERAL DO APOIO PEDAGÓGICO NAS DIFERENTES MODALIDADES (APA, NEE, 

AOPE e TUTORIA): 

 

O NAE tratou 1.148 propostas para aulas de apoio, sendo de destacar as resultantes de 438 solicitações 

por iniciativa dos encarregados de educação. 

 Das 1148 propostas, registaram-se 820 frequências de aulas de apoio, com assiduidade, o que equivale 

a um total de 71,4%.  

Em contrapartida, assinalaram-se 328 “desistências” dos apoios, o que corresponde a 28,6% das 1148 

propostas elaboradas. Numa análise mais minuciosa, deteta-se que:  

a. Das 307 propostas apresentadas pelos docentes no final do ano letivo transato, registaram-se 

134 desistências;  

b. Das 438 solicitações apresentadas por iniciativa dos encarregados de educação, destacaram-se 

87 desistências;  

c. Das 403 solicitações dos encarregados de educação sob proposta dos professores, 

assinalaram-se 107 desistências. 

 Numa primeira conclusão, a incidência de desistências é ligeiramente menor quando se trata de 

propostas apresentadas por iniciativa dos encarregados de educação (19,8%) relativamente às que partem de 

uma proposta dos docentes (26,5%). 

Procedeu-se, pois, a um estudo das razões que explicam as “desistências” / rejeições da frequência das 

aulas de apoio, sendo de destacar, entre outras: 
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 68 exclusões do apoio por excesso de faltas injustificadas; 
 47 situações devido a frequência de Centro de  Estudo / aulas de apoio extraescola; 
 18 situações de transferência de escola; 
 15 casos de rejeição devido a coincidência com outra(s) atividade(s); 
 11 rejeições por horário sobrecarregado; 
 10 casos de suspensão do apoio devido a pouco ou nenhum empenho manifestado na assiduidade e 

na realização das atividades propostas; 
 7 mudanças de turma; 
 5 anulações de matrícula; 
 3 casos de desistência/rejeição por dificuldade ou mesmo inexistência de transporte para a escola; 
 2 casos de suspensão do apoio por superação das dificuldades inicialmente diagnosticadas; 
 102 situações de “desistência”/rejeição do apoio cujas razões se desconhecem (no quadro-resumo, 

esta situação surge designada por  “Outro”). 
 

 II – MODALIDADE DE APOIO PEDAGÓGICO ACRESCIDO (APA): 

O maior volume de frequências de apoio educativo ocorre ao nível do 10.º ano (301 frequências), seguido 

do 11.º ano (227 frequências), do 12.º ano (139 frequências), do 8.º ano (45 frequências) e, finalmente, do 9.º e 

do 7.º anos (40 frequências, respetivamente).  

No 12.º ano, verifica-se que o apoio pedagógico neste nível de escolaridade incidiu, exclusivamente, nas 

disciplinas sujeitas a exame nacional: Português (61 frequências), Matemática A (53 frequências) e História A 

(20 frequências).  

No 11.º ano, registaram-se 59 frequências de aulas de apoio a Matemática A, 41 a Biologia e Geologia, 

38 a Física e Química A, 33 a Português e 14 a MACS. 

No 10.º ano, são de salientar as 64 frequências de apoio a Português, 53 a Matemática A, 35 a Inglês, 31 

a Filosofia (disciplina nova para os alunos que iniciam o ensino secundário), 30 frequências, respetivamente, a 

História A e a Física e Química A, 25 a Geometria Descritiva A e dezoito a Biologia e Geologia. 

No 9º ano, as 16 frequências de aulas de apoio a Matemática, 11 frequências a Português, 6 a Inglês, 4 a 

Ciências Físico-Químicas e 3 a Ciências Naturais.  

No 8.º ano, destacam-se as 19 frequências de apoio a Matemática, seguidas das 11 frequências a 

Francês, das 8 a Português e das 7 a Inglês. Finalmente.  

No 7.º ano, salientam-se as 18 frequências a Matemática, 11 a Português, 7 a Inglês e 4 a Francês. Aqui, 

será de realçar que foram asseguradas todas as aulas solicitadas bem como disponibilizados os recursos, 

humanos e materiais, necessários. 

Globalmente, na modalidade APA, as disciplinas de Português (194 frequências), Matemática (234 

frequências, distribuídas pela Matemática A, Matemática B, MACS e Matemática do 3.º ciclo), Física e Química 

A (68), Inglês (66), História A (55) e Biologia e Geologia (59) foram as que registaram maior número de 

frequências de apoio. 
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III – EVOLUÇÃO DOS ALUNOS QUE FREQUENTARAM O APOIO 

Procedeu-se à análise dos resultados obtidos pelos discentes para aferir do grau de evolução/sucesso 

dos alunos que frequentaram, com assiduidade, as modalidades de APA, NEE, AOPE E TUTORIA.  

Assim, num total geral de 820 frequências, registam-se 344 situações de progressão (melhoria dos 

resultados escolares), 412 situações de manutenção dos resultados escolares e 64 casos de não 

progressão, conforme gráfico seguinte: 

 

 No 10.º Ano, num total de 306 frequências de aulas de apoio no 10.º ano, registam-se 148 situações de 

progressão dos resultados escolares, 136 manutenções e 22 regressões. 

  No 11º ano, num universo de 231 frequências de apoio no 11.º ano, assinalam-se 102 casos de 

progressão dos resultados escolares, 107 manutenções e 22 regressões. 

 No 12.º ano, num total de 149 frequências de aulas de apoio no 12.º ano, registam-se 65 situações de 

progressão dos resultados, 66 de manutenção e 18 regressões. 

 No 9.º ano, num total de 44 frequências de aulas de apoio no 9.º ano, assinalam-se 6 casos de melhoria 

dos resultados escolares e 38 casos de manutenção dos mesmos. 

 No 8.º ano, num total de 48 frequências de aulas de apoio no 8.º ano, registam-se 13 situações de 

progressão dos resultados escolares, 34 situações de manutenção e 1 de regressão. 

 No 7.º ano, num universo de 42 alunos em apoio no 7.º ano, verifica-se que há 10 situações de 

progressão, 31 de manutenção dos resultados escolares e 1 situação de regressão. 

Pela análise do quadro seguinte, é visível que houve um aumento substancial do número de alunos que 

recorreram e a quem foi prestado apoio pedagógico acrescido. 92,2% (756) dos alunos que frequentaram o 

apoio pedagógico acrescido mantiveram ou melhoraram as classificações finais relativamente às que detinham 

no 1.º período. 

 

2016/2017

Ano Regrediu Manteve Progrediu Total
Não 

Progrediu
Manteve Progrediu

7º 1 31 10 42 2% 74% 24%

8º 1 34 13 48 2% 71% 27%

9º 0 38 6 44 0% 86% 14%

10º 22 136 148 306 7% 44% 48%

11º 22 107 102 231 10% 46% 44%

12º 18 66 65 149 12% 44% 44%

Totais 64 412 344 820 8% 50% 42%

Nº Total dos alunos que frequentaram Apoios Até 

ao final do Ano Letivo
% Progressão

Avaliação dos Apoios 2016/17

2015/16 2016/17
Variação 

2015/16 ‐ 2016/17

Regrediu 80 64 ‐16

Manteve 198 412 214

Progrediu 308 344 36

Total 586 820 234

Progessão = Classificação final superior à que detinha no 1.º 
período
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IV – ALUNOS ORIUNDOS DE PAÍSES ESTRANGEIROS (AOPE): 

 

O Despacho Normativo n.º 30/2007, de 10 de agosto, estabelece os princípios de atuação e as normas 

para a implementação, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver pelas escolas no domínio 

do ensino do Português como Língua Não Materna. No presente ano letivo, deu-se continuidade ao trabalho 

desenvolvido nos anos transatos com os alunos oriundos de países estrangeiros.  

 

B – PÚBLICO-ALVO: 

Os diretores de turma sinalizaram os novos alunos oriundos de países estrangeiros, encaminhando-os, 

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

submeter os alunos à avaliação diagnóstica consignada na legislação. 

 Assim, no ano letivo de 2016/2017, foram quatro os alunos oriundos de países estrangeiros 

acompanhados pelo NAE:  

ANO 
TURMA 

NOME DO 
ALUNO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

ANO EM QUE INICIOU A 
ESCOLA EM PORTUGAL 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA 
LINGUÍSTICA 

8.º B  A.  África do Sul  2016 (janeiro)  B1 intermédio 

11.º A  R.  Suíça  2015 (setembro)  B1 intermédio 

10.º H  H.  México  2016 (setembro)  A2 iniciação 

10.º M  O.  Ucrânia  2016 (dezembro)  A1 iniciação 

 
Relativamente aos alunos referidos foram implementadas todas as medidas de apoio previstas 

legalmente, de acordo com a situação particular de cada um.  

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

de Português dos alunos no sentido de os informar sobre a situação particular de cada um, sendo-lhes entregue, 

também, um relatório-síntese sobre cada caso.  

 

C – RECURSOS MOBILIZADOS 

Os níveis de proficiência linguística dos alunos foram assegurados pela professora Margarida Macedo 

(professora de Português do Quadro de Escola da ESEQ) e pela docente Silvina Monteiro, professora contratada 

para esse fim, mediante a apresentação de um plano de necessidades de recursos humanos apresentado pelo 

NAE ao Diretor da ESEQ, na sequência da avaliação diagnóstica realizada aos alunos alunos.  

A ESEQ também disponibilizou os espaços e os recursos materiais (fotocópias, por exemplo) e 

informáticos necessários ao bom desenvolvimento das atividades curriculares destes discentes. 
 

D – RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ao longo do ano letivo, as docentes identificadas realizaram diversas fichas formativas que permitiram 

uma avaliação contínua destes alunos e a elaboração dos respetivos relatórios, no final de cada período, os 

quais constam dos seus portefólios. 
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Através do quadro seguinte, é possível observar os resultados obtidos por cada aluno no final de cada 

período letivo, concluindo-se que, à exceção do aluno retido, oriundo da Ucrânia, as restantes classificações são 

de nível satisfatório: 

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

A 4 4 4 
R 15 16 16 
H ______ 15 15 
O ______ 8 8 

 

E – CONCLUSÃO 
 

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

educativo continuam a ser a prioridade do NAE. O bem-estar, a motivação e a autoconfiança destes alunos são 

essenciais e constituem o “segredo” do seu sucesso. Nesse sentido, o NAE procura desenvolver o melhor 

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

Serviços de Psicologia e Orientação, o Conselho Pedagógico e o Diretor da ESEQ.  
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V – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE): 

 

O NAE participou-se em todos os conselhos de turma realizados no dia 13 de setembro de 2016, durante 

os quais foram expostas as problemáticas dos alunos, as medidas a serem implementadas e fornecida 

informação no sentido de ajudar a desenvolver estratégias de intervenção/organização e gestão de sala de aula. 

Foram aplicadas as medidas previstas nos Programas Educativos Individuais dos alunos abrangidos pelo 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, concretamente no que se refere à medida consignada no artigo 17.º 

(apoio pedagógico personalizado). Neste âmbito foram apresentadas 14 propostas, registando-se 100% de 

frequências.  

Manteve-se contacto permanente com 28 alunos que apresentam NEE, assim como com os 7 que 

possuem Necessidades Educativas, bem como com os respetivos encarregados de educação. Promoveu-se o 

apoio direto e indireto a esses alunos abrangidos pelo decreto-lei citado supra. 

A ESEQ estabeleceu protocolos com diferentes entidades como o Clube Naval Povoense e a Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim com o objetivo de proporcionar aos alunos com Currículo Educativo Individual 

(CEI) a prática da modalidade desportiva de vela adaptada; com o Instituto Madre Matilde, Centro Social 

Monsenhor Pires Quesado, Creche, Jardim de Infância e Centro de Estudos Miminho, Beneficente, Animar e 

MAPADI para implementação dos PITs dos oito alunos. 

Foram lecionadas as disciplinas de 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 

Museu das Rendas de Bilros e Centro de Memória em Vila do Conde, Polícia de Segurança Pública da Póvoa de 

Varzim, Hospital Veterinário AniMar, Santa Casa da Misericórdia, Casa da Juventude e Escola de Música da 

Póvoa de Varzim, Cineteatro Garrett, Estação dos Correios da Póvoa de Varzim, Centro de Ciência Viva, 

Filantrópica e Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Escola Secundária Rocha Peixoto, MAPADI, Cividade de 

Terroso, Academia Norte FIT, Centro de Saúde e Hospital Veterinário da Póvoa de Varzim, Estádio da Luz, em 

Lisboa, Jardim de Infância Monsenhor Pires Quesado, Casino da Póvoa de Varzim e Vela Adaptada.  

Também se mediaram os Planos Individuais de Transição desenvolvidos na ESEQ (Bar dos Professores 

e Reprografia), no Centro de Recursos para a Inclusão – MAPADI, com o Instituto Madre Matilde, Centro Social 

Monsenhor Pires Quesado, Creche, Jardim de Infância e Centro de Estudos Miminho, Animar e Beneficente.  

Estabeleceram-se intercâmbios com outros técnicos que intervieram junto dos alunos tendo-se registado 

uma articulação permanente com o Serviço de Psicologia e Orientação desta escola, de modo a garantir melhor 

resposta dos processos encaminhados para este Serviço. 

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 para dialogar sobre a situação clínica, familiar e escolar dos discentes em 

causa. Manteve-se colaboração permanente com o Órgão de gestão, Diretores de Turma, Professores, 

Coordenadores de Departamentos, Coordenadora do NAE e Serviços de Saúde.  
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Organizou-se a informação a ser transmitida no CDT em todos os finais de cada período, marcou-se 

presença nos conselhos de turma e de avaliação, nas reuniões de departamento, nas reuniões com os 

encarregados de educação, alunos e parceiros institucionais, cumprindo todas as obrigações, realizando a 

totalidade das tarefas atribuídas e promovendo o envolvimento das famílias no processo educativo e na vida 

escolar.  

Destaque-se ainda a participação nas seguintes atividades promovidas durante o 1.º, 2.º e 3.º períodos: 

 Organização e comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – Confeção de crepes; 

 Participação/Dinamização da Festa de Natal; 

 Colaboração no Sarau Cultural; 

 Organização e dinamização do Projeto do Dia do Aluno da ESEQ; 

 Visita de Estudo a Lisboa e ao Estádio da Luz do Sport Lisboa e Benfica; 

 Ensaios para a Festa de Encerramento do Projeto Escola da Minha Vida e participação na mesma.  

 Publicação de artigos no Jornal Ecos, da Escola Secundária Eça de Queirós, e participação na 

cerimónia de lançamento do jornal; 

 Almoço convívio de final de ano com os alunos de Currículo Específico Individual; 

 Participação na Festa de Encerramento do ano letivo; 

 Participação no grupo de trabalho destacado para a Cerimónia de Entrega dos Diplomas aos alunos do 

Quadro de Valor e Excelência. 

 

VI – CONCLUSÃO  
 

Tendo presente a “Missão” a que a ESEQ se propõe no seu Projeto Educativo, reveste-se de primordial 

importância o apoio aos alunos, com vista ao seu sucesso escolar e socioafetivo. O apoio proporcionado aos 

alunos resultou do trabalho conjunto e articulado entre o Núcleo de Apoio Educativo, o Serviço de Psicologia e 

Orientação, o Serviço de Coordenação da Direção de Turma, os Diretores de Turma e os Professores. 

A ESEQ, 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 seu Projeto 

Educativo obtendo assim mais-valias para a comunidade educativa e sobretudo para os seus alunos. 
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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) 

O Serviço de Coordenação dos Diretores de Turma, com a dinamização de ações/atividades, visa a 

melhoria da qualidade da educação na ESEQ, uma escola de referência no plano educacional, cultural, social e 

cívico. 

As diferentes ações /atividades desenvolvidas pela Coordenação dos Diretores de Turma, tendo em conta 

os objetivos e metas do Projeto Educativo da ESEQ, durante o ano letivo encontram-se referidas na tabela 

seguinte. 
 

Ações/Atividades desenvolvidas 

Articulação com os vários serviços e estruturas da ESEQ, nomeadamente com SPO, NAE, NPA e 

Serviços administrativos; 

Coordenação do Conselho de Diretores de Turma (DT), atendimento e representação dos DT no 

Conselho Pedagógico; 

Elaboração e atualização de documentos de apoio aos Diretores de Turma; 

Elaboração de PowerPoint de receção aos Alunos e Encarregados de Educação 

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

Elaboração de Relatório de final de ano dos Diretores de Turma 

Elaboração do Guião do Delegado de Turma da ESEQ 

Dinamização da Sessão de Formação para Delegados e Subdelegados de Turma 

Integração na Equipa da Educação para a Saúde 

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

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

O ano letivo 2016-17 decorreu com normalidade e com a serenidade necessária à criação de um bom 

ambiente de trabalho.  

As ações referidas ajudaram a consolidar uma das principais missões da Escola que é formar cidadãos 

ativos e intervenientes, realçando-se, neste capítulo, a importância, em especial, do Diretor de Turma. 

As Coordenadoras entendem que, com a sua colaboração, se reforçou o clima cooperativo e colaborativo 

entre todos os intervenientes da Comunidade Educativa dando continuidade a um envolvimento intenso na vida 

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

No ano letivo 2016/2017, o Curso Profissional Técnico de Multimédia comportou três turmas: 10.º N com 

vinte e nove alunos, 11.º K com vinte e oito alunos e 12.º M com vinte e cinco alunos. 

A intervenção da Coordenadora dos Cursos Tecnológicos e Profissionais orientou-se no sentido de apoiar 

todos os professores do Curso Profissional, quando necessário, respeitando a autonomia de cada um, e 

promover uma atitude de cooperação, diálogo e partilha de experiências e de materiais, visando o sucesso nas 

aprendizagens dos alunos. 

Reuniões 
 

No início do ano letivo, a Diretora dos Cursos Profissionais reuniu com os docentes colocados na ESEQ e 

a quem foram atribuídas turmas do Curso Profissional Técnico de Multimédia, a fim de lhes transmitir as 

informações e orientações necessárias, ao nível dos procedimentos a seguir, para um correto funcionamento do 

Curso Profissional. 

Esteve, também, presente nas três reuniões dos Conselhos de Diretores de Turma, realizadas antes do 

final de cada período letivo, tendo reunido posteriormente com os diretores de turma do Curso Profissional 

Técnico de Multimédia (turmas 10.º N, 11.º K e 12.º M), a fim de lhes transmitir as restantes informações e 

procedimentos necessários a ter em consideração, no âmbito da legislação aplicável aos Cursos Profissionais, 

nas reuniões do Conselho de Turma de Avaliação Periódica (1.º, 2.º e 3.º Períodos), como também, quanto ao 

preenchimento correto da documentação inerente. 

Participou em todas as reuniões do Conselho Pedagógico. 

Cumprimento dos Programas 

 

Em conjunto com o adjunto do Diretor, procedeu à articulação pedagógica entre as várias disciplinas que 

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

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

um balanço positivo do cumprimento dos programas/planificações das disciplinas, tendo os professores aplicado 

os instrumentos de avaliação, conforme inicialmente previsto. 

Atividades e Projetos Desenvolvidos 

Procedeu-se, com o apoio do professor Paulo Ferreira, à atualização e organização dos Dossiers 

Pedagógicos referentes ao funcionamento do Curso Profissional Técnico de Multimédia. 

Coordenaram-se e acompanharam as atividades de formação teórico-prática, entre elas, as Visitas de 

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

Neste ano letivo foram realizadas duas Visitas de Estudo, das quais foi docente acompanhante: uma a 

Sintra e Lisboa (Quinta da Regaleira e Casa de Fernando Pessoa e Fundação Saramago), realizada no dia 19 
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de abril de 2017, com os alunos da turma 11.º K do Curso Profissional, no âmbito do programa de lecionação da 

disciplina de Português; outra à Qualifica 2017 (VE10), que se realizou no dia 16 de março de 2017, com os 

alunos das turmas 11.º K e 12.º M do Curso Profissional. 

O Curso Profissional Técnico de Multimédia recebeu um reforço significativo de equipamento informático, 

essencialmente ao nível de hardware, de forma a responder a novas formas de aprendizagem, em termos de 

tecnologias de informação e comunicação. 

Os docentes, principalmente os ligados a áreas de cariz mais técnico, foram sensibilizados para a 

necessidade de continuar a usar a plataforma Moodle nos processos de ensino-aprendizagem, utilizando as 

potencialidades audiovisuais que a mesma disponibiliza. 

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

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

conjuntamente com os professores Paulo Ferreira, José Carlos Lima e Carlos Baptista, para os seguintes 

momentos: 

 12.º M – de 08 de maio a 09 de junho de 2017 – 6 semanas - 7 horas/dia – 175 horas (terceira fase); 

 11.º K – de 29 de maio a 18 de julho de 2017 – 8 semanas – 7 horas/dia – 245 horas (segunda fase); 

 10.º N – 12 de junho a 14 de julho de 2017 – 5 semanas – 7 horas /dia – 166 horas (primeira fase); 

Ainda neste campo, com o apoio dos professores Paulo Ferreira, Carlos Baptista, Arnaldo Pedro, Maria 

João Sá, José Carlos Lima e Roberto Carvalho 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 permitissem a efetiva inserção dos alunos na vida ativa, através da Formação Técnica em Contexto 

de Trabalho (Estágio Profissional). Em consequência, celebraram-se protocolos de colaboração com as 

seguintes entidades (locais de estágio): 

MPV / Biblioteca Municipal Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim MPV / Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim 
MPV / Casa da Juventude da Póvoa da Varzim Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da PVZ 
Associação Pró - Música da Póvoa de Varzim Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
MAPADI - Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído 
Intelectual – Póvoa de Varzim 

Varzim Lazer - Empresa Municipal da Póvoa de Varzim 

Varzim Sport Club - Póvoa de Varzim 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 RUICARVALHO - FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL, LDA - Balasar - Póvoa 

de Varzim 
Oficina D’Imagem - Póvoa de Varzim Ricardo Dinis (535 Design) - Póvoa de Varzim 
Baú de Ideias – Balasar - Póvoa de Varzim 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 

Aj Net, 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 

Mimos da Né – Loja de Artigos – Caxinas – Vila do Conde Nova Craveiro, Lda. - Laúndos - Póvoa de Varzim 
Janela de Sugestões Lda. – Árvore - Vila do Conde Lúcia Maria Silva Madureira Carvalho (MEO) - Póvoa de Varzim 
José Marques & Ana Novais Lda.) - Póvoa de Varzim Self Service Oliveira ) - Póvoa de Varzim 
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O resultado da terceira fase de formação, da Formação em Contexto de Trabalho dos alunos do 12.º M, 

foi positivo, tendo em consideração as informações transmitidas pelas entidades mencionadas supra e pelos 

próprios formandos. Algumas empresas referiram ter-se notado uma maior bagagem de conhecimentos 

adquiridos, uma maior autonomia da parte dos formandos e um maior empenho na realização e concretização 

de tarefas e trabalhos solicitados relativamente a outros episódios de formação. 

O resultado da primeira e segunda fase da Formação em Contexto de Trabalho dos alunos do 11.º K e do 

10.º N foi considerado, também, positivo, embora, algumas empresas tivessem referido a necessidade de 

melhorar alguns aspetos por parte dos alunos, nomeadamente quanto à autonomia, empenho e maturidade, 

colocadas na realização das tarefas propostas. 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) dos alunos da turma M do 12.º ano, realizou-se nos dias 3 e 4 de 

julho de 2017. Fizeram parte do Júri de Avaliação os professores Maria José Trovão (presidente), Carlos 

Baptista e Arnaldo Pedro, da disciplina de Projeto, o representante da Associação Comercial e Industrial da 

Póvoa de Varzim - Eng. José Gomes Alves e o técnico da área de Multimédia, Dr. Rui Sousa. O professor Paulo 

Ferreira colaborou com o Júri, no apoio logístico. 

Como resultado, dos vinte e cinco alunos desta turma, que apresentaram e defenderam a PAP, perante 

um Júri, todos eles foram aprovados. 

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

com a Psicóloga da ESEQ, desenvolveram no terceiro período, diversas atividades de publicitação e divulgação 

do Curso Profissional Técnico de Multimédia da ESEQ, junto dos alunos do 9.º ano de escolaridade das Escolas 

EB 2,3 do concelho da Póvoa de Varzim. 

O processo de seriação de alunos para frequência do 10.º ano do Curso Profissional Técnico de 

Multimédia da ESEQ, para o ano letivo 2017/2018, incluiu a realização de entrevistas aos alunos-candidatos e 

decorreu nos dias 13, 14, 20, 21 e 28 de junho de 2017. A equipa de realização de entrevistas foi constituída 

pelo docente José Carlos Lima e o Assistente Social da ESEQ, Dr. Tiago Pacheco. 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 permitiu a sua abertura. 

Resultados escolares da avaliação 
No ano letivo 2016/17 os resultados escolares dos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia, 

podem resumir-se da seguinte forma: 

 N.º de alunos Módulos avaliados % de conclusão 
10.º Ano - Turma N 29 34 87,7% 
11º Ano - Turma K 28 32 98,2% 
12º Ano - Turma M 25 33 100,0% 

 

Verifica-se que todos os 25 alunos matriculados no 12.º M, concluíram o Curso Profissional Técnico de 

Multimédia com sucesso (Módulos + FCT + PAP), pelo que taxa de conclusão em 2017 foi de 100%. 
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4.2.4. NÚCLEO DE PROJETOS E ATIVIDADES (NPA) 
Prof. Paulo Campos (Coordenador) 

O NPA foi dinamizado, durante o ano letivo de 2016/2017, por uma equipa com dez elementos: Graça 

Dinis, Inês Soares, Célia Almeida, Célia Carmo, Fernanda Duarte, Lucília Viana, Luís Marcelino Viana, Maria 

João Sá, Paulo Ferreira 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 2016/2017, o NPA: 

 Organizou as seguintes atividades: Dia do Diploma; Jantar de Natal da ESEQ; Sarau Cultural. 

 Acompanhou e apoiou a organização do “Dia do Aluno” e da “Cerimónia de entrega dos diplomas do 

Quadro de Valor e Excelência ”. 

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

 Acompanhou e colaborou nas tarefas de elaboração do PAA 2016/2017, 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 ESEQ. 

 Geriu a apresentação de propostas de atividades e relatórios através de formulários digitais online. 

 Organizou e geriu os espaços informativos e os expositores da ESEQ. 

 Coordenou a divulgação de informação sobre projetos e atividades internos e exteriores à ESEQ. 

 Providenciou o atendimento contínuo a alunos e professores com vista a orientação e apoio nas 

respetivas exposições. 

 
  



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 
47/90 

4.2.5. BIBLIOTECA DR. LUÍS AMARO DE OLIVEIRA (BLAO) 
Prof.ª Inês Soares (Bibliotecária) 

A Biblioteca constitui-se como espaço de encontro e convivência, promove a interação social entre 

alunos, docentes e restantes elementos da comunidade escolar e fomenta a leitura estimulando o 

desenvolvimento cultural e artístico da comunidade local. 

Assim, em 2016/17, privilegiou-se o empréstimo inter-bibliotecas, estabelecendo parcerias com a 

Biblioteca Municipal Rocha Peixoto e a Biblioteca Municipal do Porto. Elaborou e incluiu a Biblioteca digital 

instalada no seu blogue, permitindo a fruição e/ou consulta de e-books.  

Manteve-se, no presente ano letivo, o LiteraciaLab (introduzido nos sétimos anos, no passado ano letivo, 

alargando-o aos oitavos), dando a oportunidade de, no início do processo de escolarização na ESEQ, os alunos 

abordarem uma série importantíssima de questões ligadas à literacia dos media e da informação, que servirão 

de “linhas” estruturantes de todo o processo de conversão/produção/circulação de conhecimento futuro. O 

projeto LiteraciaLab, desenvolvido em colaboração com o Prof. Roberto Carvalho, permitiu incluir duas 

atividades (formação/debate), em parceria com a BMRP “Hackers Somos Nós” e “Contos de Rodapé no âmbito 

do mês da segurança na Internet, com a colaboração da Prof.ª M.ª José Trovão. 

O trabalho realizado foi planificado de acordo com os compromissos estratégicos, eixos e metas do 

Projeto educativo da Escola, as características/motivações individuais e coletivas dos alunos que frequentam a 

BE, o plano de melhoria equacionado pela BE e as metas/orientações curriculares dos distintos grupos.  

Cumpriu-se o plano de atividades tendo sido substituídas as exposições “História d’O Engenhoso Fidalgo 

Dom Quixote de La Mancha” e “o Potencial económico da Língua Portuguesa” pela exposição comemorativa do 

dia do cinema e pela exposição do dia Mundial do Livro.  

Com o objetivo de promover a Língua Portuguesa, foram desenvolvidas várias atividades como: 

Dinamização da Semana da Leitura de 2017 que teve por mote “Ler per, Ler p’ Prazer “e durante a qual, (27 a 31 

de março), foram desenvolvidas as seguintes atividades: “Como ler imagens?”; “Vem explorar um livro-álbum e 

diverte-te!”; “Atelier de escrita criativa - mural de jornal”;” À conversa com João Pedro Carneiro (arquiteto, 

escritor e pintor)”, Feira do livro e exposição de obras suas; “Vem fazer um marcador de livros !”; “Diga lá um 

poema!”, a transversalidade da leitura posta em ação, que se traduziu no envolvimento de 380 alunos; 

colaboração em Projeto de combate ao Insucesso Escolar Área Metropolitana do Porto/ Póvoa de Varzim. O 

envolvimento no Concurso Nacional de Leitura que incluiu a fase de pré-seleção na ESEQ e 2.ª fase na BMAG, 

atividade que permitiu envolver a comunidade, estimular o treino da leitura e desenvolver competências de 

expressão escrita, desenvolver habilidades de leitura/interpretação e escrita a partir de leituras de referência e 

testar e ampliar a capacidade de compreensão global da obra.  

A BE dinamizou ainda as “Correntes D’Escritas na escola” com a finalidade de promover o livro a leitura e 

a escrita. 
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Foram ainda realizadas atividades várias como: “Prova de Livros”, “Atelier de Escrita Criativa”, “História 

da Flôr no Metro”; Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (Exposição de Poesias sobre os livros e audição 

de Poetas Portugueses cantados por IVO Flores na BMRP); Comemoração do Dia da Internet Segura 

(exposição de cartazes - realizados pelos alunos do 8ºA e 8º B, em colaboração com o Prof Roberto Carvalho), e 

Dia mundial do Livro (Elaboração de cartazes: “ Receitas para fazer um bom leitor” (8ºA e B); Colaboração com a 

RBE/PNL em vários Concursos -Concurso da Marinha, Concurso Cartas de Amor em homenagem a Manuel 

António Pina, Concurso “7 Dias, 7 Dicas com os Media”. Passatempos: “Descobre o Par de Escritores”, “5 dias, 5 

poesias”, “Dia do Pi” em colaboração com o Grupo de Matemática, “A que livro pertence a capa?” e Quiz, 

Concurso “O Meu Conto de Natal”.  

Também se promoveram as i) Exposições: Portugal na Grande Guerra com o objetivo de divulgar a 

recolha de testemunhos e espólios relacionados com esse período histórico; divulgar contexto e protagonistas 

deste período (1914-1918); estabelecer parceria com os docentes de história, indo ao encontro dos objetivos e 

metas curriculares da disciplina e ii) Exposição/Comemoração do” Dia do Cinema”, atividade destinada a todos 

os elementos da comunidade educativa, onde para além da exposição sobre a história do cinema português 

foram dados a conhecer excertos de filmes e expostos DVDs existentes na biblioteca divulgação do Fundo da 

BE - e outros que documentavam o evento.  

O “Dia Mundial da Poesia” foi organizado em parceria com a Profª M.ª João Niz com o objetivo de 

contribuir para a promoção da leitura inclusiva e partilhada e de levar a poesia a todos.  

A BE colaborou ainda: no Projeto “A Várias mãos” que envolveu o lançamento de um livro realizado pelos 

alunos de todas as escolas do Concelho da Póvoa de varzim e respetivas Bibliotecas; a realização/divulgação e 

tratamento de dados recolhidos mediante inquérito sobre” os livros mais lidos pelos alunos/pais e avós, da 

ESEQ”; a dinamização de mesa redonda no âmbito do Projeto Comum (SABE) com pais de todos os 

agrupamentos e escolas não agrupadas em sessão solene, aberta a toda a Comunidade, realizada no auditório 

da BMRP (no âmbito da Semana da Leitura - SABE). 

Promoveu-se a Formação para Docentes com a parceria estabelecida com o Projeto ALEA/INE 

“Introdução à Literacia Estatística” com a finalidade de favorecer o acesso a indicadores estatísticos, construir 

quadros em função de necessidades específicas, elaborar gráficos, importar quadros e gráficos e ensinar a 

consultar o sistema de meta-informação (conceitos, metodologias, etc.) dando a conhecer diversos recursos 

concebidos com o propósito de apoiar o ensino e a aprendizagem da estatística. 
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4.2.6. EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA (EAI) 
Prof.ª Graça Campos (Coordenadora) 

A coordenadora da Equipa de Avaliação Interna (EAI) durante o ano letivo de 2016/17 desenvolveu o 

seguinte trabalho:  

 No início do ano letivo: 

- Reuniu a EAI para análise do parecer elaborado pela Dra. Leonor Torres, da Universidade do Minho, 

sobre o Relatório de Avaliação Interna da ESEQ, respeitante ao ano de 2015/16. 

 Ao longo do ano letivo: 

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

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

os coordenadores de departamento curricular, utilizam  para registar os dados estatísticos das turmas, no que 

respeita ao número de alunos avaliados, às anulações de matrículas, às classificações médias e percentagens 

de negativas, às aulas previstas e dadas, possibilitando uma análise, em tempo útil, da situação escolar dos 

alunos da ESEQ.  

- Elaborou os relatórios periódicos da SADRA, permitindo dar uma visualização geral dos resultados 

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

- Reformulou o modelo de relatório final relativo às Coordenações de Departamentos Curriculares, deu 

apoio ao seu preenchimento e executou as correções necessárias. 

- Tratou e analisou os 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 em 

vigor. 

• No final do ano letivo: 

- Recolheu e tratou de toda a informação necessária à elaboração do relatório de avaliação interna da 

ESEQ. 
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4.2.7. 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. 

Ao longo do ano letivo em apreço, a Psicóloga procedeu ao atendimento de 129 alunos de todos os anos 

curriculares relativamente a diversas problemáticas (dificuldades de aprendizagem, informação e orientação 

vocacional, ansiedade, depressão, perturbações do espectro do autismo, entre outras).  

Foram também avaliados e acompanhados, em articulação com as docentes de educação especial, os 

alunos com necessidades educativas especiais. 

Ao nível da reorientação escolar catorze alunos efetuaram alterações no seu percurso formativo no 

decorrer do primeiro período, um no início do segundo e no decorrer do acompanhamento prestado pela 

psicóloga onze alunos decidiram-se pela mudança do percurso formativo no final do terceiro período. 

Para além da análise do questionário socioeconómico passado a todos os alunos da ESEQ foram 

atendidos de forma contínua pelo Assistente Social 167 alunos do 7.º ao 12.º ano com problemáticas variadas 

(57 destes alunos integravam famílias com risco de abandono) como problemas familiares, económicos, 

relacionais, falta de assiduidade, abandono escolar, informações sobre bolsas de estudo e outros Apoios 

Sociais, encaminhamento para outras Instituições, programas de ocupação de tempos livres, etc.  

O acompanhamento aos alunos pelos técnicos foi realizado em articulação com diretores de turma ou 

outros docentes (tendo-se elaborado relatórios com sugestões educativas), pais e também com instituições 

exteriores à ESEQ como centro de saúde, hospitais, centro de emprego, escolas profissionais ou outras 

entidades formativas. 

O Assistente Social articulou a sua ação ainda com a Comissão de Proteção de Menores, Tribunal de 

Menores e Segurança Social no que concerne a processos de alunos da ESEQ, tendo o SPO encaminhado, 

durante este ano letivo, oito alunos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.  

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. 

O SPO participou na dinamização de variadas ações formativas ao nível da comunidade educativa em 

articulação com as Coordenadoras de Direção de Turma, Diretores de Turma, Diretor, entidades externas e, em 

alguns casos, com a Coordenadora da Educação para a Saúde. 

No primeiro período (novembro e dezembro) a Psicóloga realizou uma sessão com cada uma das catorze 

turmas do 10.º ano de escolaridade sobre a temática Construir um Projeto Escolar e Profissional: Conhecimento 

do Curso e Organização do Estudo. 

No segundo período a mesma técnica realizou uma sessão de Promoção de Métodos de Estudo em cada 

turma de 7.º (18 e 27 de janeiro) e 9.º ano (16 de janeiro), num total de quatro sessões. 

Procurou-se, assim, dotar os alunos de estratégias e conhecimentos que permitam melhorar as suas 

estratégias de aprendizagem e rendimento escolar. Foram trabalhados entre outros aspetos a organização do 
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tempo, comportamentos e apontamentos nas aulas, controle de distratores, otimização da leitura, elaboração de 

esquemas e técnicas de memorização bem como competências de execução de testes. 

Foram agendadas pela Psicóloga no decorrer dos dias 20, 21 e 23 de Fevereiro seis sessões sobre 

Exames e Acesso ao Ensino Superior de molde a abranger todas as turmas de 12.º ano tendo-se informado 

genericamente os alunos não só sobre todo o processo de candidatura e o acesso abolsas do Ensino Superior, 

recomendando-se para mais informações o contato com o Técnico de Serviço Social da Escola.  

Foi também realizada em 28 de Março uma sessão de formação sobre "Procura do primeiro Emprego", 

pela psicóloga da escola em articulação com a Psicóloga da CLDS+ da Póvoa de Varzim para os alunos da 

Turma Profissional de Multimédia do 12.º ano (12.ºM) abordando-se competências transversais e recursos da 

comunidade e questões mais específicas associadas à procura de primeiro emprego tais como: a resposta a 

anúncios, elaboração de currículo e carta de candidatura e cuidados a ter na entrevista, e ainda questões 

relativas aos estágios profissionais e apoios concedidos. 

Decorrente da monitorização do Curso Profissional, o Assistente Social entrevistou 120 alunos do Curso 

Profissional, nomeadamente 2 turmas que já terminaram o curso com o objetivo de perceber a sua situação 

perante o mercado de trabalho. 

Foi também elaborado um questionário individual aos alunos das 3 turmas do Curso Profissional de 

Multimédia com o intuito de perceber as condições socioeconómicas dos mesmos 

O Assistente Social também esteve presente na organização e dinamização do Dia do aluno da ESEQ. 

O Assistente Social, juntamente com a equipa de Coordenação para a Saúde e grupo de Educação 

Física levaram a cabo um projeto-piloto junto das turmas de 7.º ano acerca dos hábitos saudáveis (alimentação, 

exercício, ansiedade, descanso), pelo qual foram monitorizados cinquenta e sete alunos. A este nível, no 

primeiro período, decorreu o Teatro- Debate “O Corpo é que Paga” com turmas de 7.º e 8.º anos, decorrente da 

candidatura efetuada no ano anterior ao Programa Cuida-Te. 

A Psicóloga, em articulação com a Coordenação para a Saúde, realizou nos dias 13 e 14 de fevereiro, 

três sessões sobre a temática "Relações Afetivas Saudáveis: prevenir a Violência no Namoro” com seis turmas 

de 11.º ano. 

No decurso do ano letivo a Psicóloga trabalhou de forma contínua o processo de orientação vocacional 

(no início do processo no seio do grupo-turma e, posteriormente, em ação de gabinete) junto das duas turmas de 

9.º ano, tendo, todos os alunos, finalizado o mesmo. 

A estes alunos foi proporcionada uma Mesa Redonda com profissionais, em 19 de maio, intitulada “À 

Conversa Com…”, a saída de escola ao Fórum de Saídas Profissionais do Concelho, em 18 de maio, e a visita à 

XVI Mostra da Universidade do Porto, em 20 de abril. 

No dia 18 de maio, no Auditório da ESEQ, realizou ainda 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”.  
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A Psicóloga procurou ainda dinamizar a página Internet do SPO através da publicação de diversos 

Destaques tendo como objetivo proporcionar aos alunos informações atuais sobre diferentes opções formativas. 

Organizou a “Mostra Informativa de Cursos e Instituições do Ensino Superior” que decorreu nos dias 

27 e 28 de abril na Sala de Convívio da ESEQ na qual participaram 26 instituições. Paralelamente, sobra a 

mesma temática, ocorreram duas palestras: uma sobre a FEUP “Engenharia Para Um Mundo em Mudança ”e 

outra sobre a ESMAD do IPP. 

Juntamente com alguns professores, deslocou-se a diferentes escolas do concelho em ações de 

elucidação relativamente ao prosseguimento de estudos ao nível do ensino secundário, junto de alunos e 

pais, a saber: EB 2,3 Carlos Pinto Ferreira, na Junqueira; EB 2,3 de Rates e EB 2, 3 Beiriz. 

Participou, ainda, 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 18 e 20 de maio no Pavilhão Desportivo Municipal de 

molde a poder esclarecer os jovens da região sobre ofertas educativas. 

Em junho, o Assistente Social participou, conjuntamente com o professor José Carlos Lima, no processo 

de entrevista dos candidatos ao Curso Profissional Técnico de Multimédia (55 alunos). 

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

função dos processos de qualidade, tendo sido auscultado no processo de auditoria levado a cabo para o 

efeito. 

 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. 

O Assistente Social continuou a representar a ESEQ na Rede Social Local, promovendo a sua ação de 

forma articulada com todas as Instituições envolvidas, em processos de educação, saúde, justiça, entre outras, 

as quais têm como objetivo criar estratégias para combater os principais problemas sociais do concelho com 

recursos a ações/visões de diferentes áreas. 
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4.3. CLUBES, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS EM 2016/2017 

Ao longo do ano, o Núcleo de Projetos e Atividades recebeu 170 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 N.º 

Clubes 4 
Projetos 7 
Atividades 159 
Número total de propostas 170 

 
Figura 4.3.1 - Propostas quanto ao nível de ação 

 

ÁREA DE AÇÃO N.º 

Artes 19 
Ciência e Tecnologia 23 
Cidadania 46 
Ciências Sociais e Humanas 15 
Desporto 12 
Economia e Direito 2 
Direção e Coordenação 3 
Línguas e Literaturas 38 
Saúde 12 
Número total de propostas 170 
Tabela 4.3.2 – Propostas quanto à área de ação 
 

 

Figura 4.3.2 - Propostas quanto à área de ação 

Dessas propostas, 93 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 170 propostas de 

clubes, projetos e atividades apresentadas apenas 6 não atingiram os objetivos principais a que se propunham e 

foram consideradas como 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 77 
Após PAA 93 

N.º Total de Propostas 170 

  
Figura 4.3.3 - As propostas quanto ao momento de apresentação 

 
 

Tabela 4.3.4 - Propostas quanto ao grau de realização 

 

REALIZAÇÃO Nº 

Concluídas 163 
Não concluídas 7 

N.º Total de Propostas 170 

 
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 
DCE 2 
DCEAT 1 
Conjuntos e outros 5 
Total 11 

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 18 
DCL 44 
DCE 33 
DCM 5 
DCEAT 13 
DCCSH 14 
Conjuntas e outras 32 
Total 159 

 
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 1,11 
DCL  1,83 

DCE  2,92 

DCM  0,42 

DCEAT  1,08 

DCCSH  0,88 

 
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 46 

2.º Período 60 

3.º Período 41 

Ano letivo 12 

Total 159 

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

 

 

ESTRATÉGIA N.º 

Concurso/Competição 17 

Debate/Mesa Redonda 6 

Exibição 23 

Exposição 22 

Formação/Curso/Workshop 11 

Intervenção/Campanha 36 

Colóquio/Palestra/Conferência 14 

Pesquisa 3 

Visita de Estudo 27 

Total 159 

 
Figura 4.3.9 - Atividades quanto à estratégia 

Evolução do número de propostas de clubes, projetos e atividades apresentados desde o ano letivo de 

2007-2008 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 
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 
2016-2017 77 170 

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 

O galego:  uma língua, 
uma cultura - AT49  

Ana Margarida Gomes Não foi possível realizar a atividade, devido à greve geral da função pública que ocorreu no dia 
previsto para a realização da atividade. Não houve posteriormente possibilidade de remarcar esta 
atividade, devido à marcação de testes e da aproximação do fim do ano letivo. 

Ida ao Centro Hípico de 
Terroso - AT76 

Maria João Niz Casanova e 
Ana Maria Figueiredo 

A atividade no Centro Hípico de Terroso não se concretizou, devido à falta de resposta do Centro. 
Por isso, nesse mesmo dia, realizou-se uma atividade distinta, que passou pela visita à Academia 
Norte FIT (Póvoa de Varzim), onde os alunos praticaram exercício físico num ambiente 
diferenciado, que lhes permitiu socializar com outros elementos da comunidade. 
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Debate Oficial (1 Debate 
correspondente ao 3º 
Período Letivo) - AT116 

Alexandre Pinto Rodrigues 
Galiza Sousa / Associação 
de Estudantes 

Não se realizou por motivos de greve. 

Visita ao Estádio do Rio 
Ave - AT120 

Maria João Niz Casanova e 
Ana Maria Figueiredo 

A visita ao Estádio do Rio Ave não se concretizou, devido à falta de resposta do clube. Por isso, 
nesse mesmo dia, realizou-se uma atividade alternativa, que passou pela visita à Academia Norte 
FIT (Póvoa de Varzim), onde os alunos praticaram exercício físico num ambiente diferenciado, que 
lhes permitiu socializar com outros elementos da comunidade. 

Visita ao Palácio de 
Mafra-VE9 

Isolete Milhazes A atividade não se realizou por ter coincidido com atividade “o Dia do Aluno”, na ESEQ. 

Percursos literários: do 
Barroco à 
Contemporaneidade -
VE25 

Fátima Guedes e 
Conceição Cruz 

Visita de estudo não realizada e substituída pela visita de estudo "De Camões a Saramago". 

Laboratório Aberto 
- AT40 - Resp. - Manuel 
Rato 

Professores do 
Departamento de Ciências 
Físicas e Naturais 

Depois de um contacto pessoal com os coordenadores de Física e Química das escolas do 3.º 
Ciclo da Póvoa de Varzim, verificámos que não havia adesão destas à nossa proposta. Face ao 
exposto, o Departamento decidiu não realizar a atividade. 

 
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 INÍCIO DA ATIVIDADE BREVE AVALIAÇÃO 

Coordenação de Educação 
para a Saúde 
- PR8 -Teresa Moreira 

Equipa De Educação Para A 
Saúde: 
Teresa Moreira, Helena Sá, Ana 
Felgueiras, 
Custódia Lima E Margarida 
Coelho. 

01/09/2016 

O projeto de educação para a saúde funcionou bem se 
tivermos em consideração as limitações induzidas pela 
impossibilidade de os elementos da equipa de ES se 
poderem reunir devido ao desencontro dos horários 
destinados ao trabalho de educação para a saúde. 
Aspetos positivos: houve articulação das entidades 
envolvidas: SPO, Equipa de Educação para a Saúde e 
Equipa de Educação Especial 
Aspetos negativos: Os horários, não coincidentes dos 
elementos da equipa de educação para a saúde. 

Educação Ambiental - 
Intervenção na ESEQ - 1.ª 
fase 
- PR3 - Augusta Ferreira 

Augusta Ferreira (adjunta do 
Diretor); Alberto Ribeiro 
(presidente da Assembleia 
Geral da Ass. Pais e EE da 
ESEQ); Alexandre Galiza 
(Presidente da Ass. de 
Estudantes da ESEQ); Manuel 
Rato (coordenador do Dep. 
CFN); Ana Mª Felgueiras 
(professora do Dep. CFN); José 
Novais (Ass. Oper.). 

02/09/2016 

Sensibilização da comunidade educativa para a Educação 
Ambiental. 
Intervenção na ESEQ nos seguintes domínios:  
- Separação de resíduos/Comportamentos 
(intervenção nas turmas - formação e sensibilização; 
afixação de sinalética nos diferentes espaços da ESEQ). 
 Aspetos positivos: Sensibilização e aplicação de 
práticas de reciclagem dirigidas e adquiridas por toda a 
comunidade educativa.  
Aspetos negativos: nada a declarar. 

Pilhão vai à Escola 
- AT129 - Resp. - Manuel 
Rato 

Manuel Rato 15-09-2016 

A atividade decorreu dentro do previsto.  Aspetos 
positivos: Permitiu alcançar os objetivos a que se 
propunha. 
Aspetos negativos: Não há aspetos negativos. 

Eça Dinâmica 
- PR1 - Emília Subida 

Emília Subida e Maria José 
Frutuoso 15/09/2016 

O desenvolvimento do projeto manifestou-se pela 
“simplicidade” de grande parte das atividades 
desenvolvidas e pelo reduzido número de alunos 
participantes por turma, tendo em conta as dificuldades no 
desenvolvimento de um projeto extra curricular.  
Aspetos positivos: As atividades contribuíram para uma 
maior proximidade dos alunos, na medida em que 
todos/alguns se unem para a concretização do projeto.  
Fazer com que uma turma discuta, crie e desenvolva um 
trabalho/projeto sobre um determinado tema; a 
interdisciplinaridade. 
Aspetos negativos: Grande parte dos alunos manifestou 
pouco interesse em participar.  
Falta de tempo para o desenvolvimento dos projetos 
(currículos e horários muito sobrecarregados), o que se 
manifesta na “simplicidade” de grande parte das 
atividades. 
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Clube de Cinema 8 e meio 
- PR11 - Luís Marcelino 
Viana 

Luís Marcelino Viana e  
Maria João Sá 15/09/2016 

O clube de cinema desenvolveu a sua atividade, 
organizando o lançamento 11ª Concurso de Vídeo Escolar 
8 e meio. Para além desta atividade, levou a cabo a 
projeção de alguns filmes, sobretudo apoiando a 
lecionação da disciplina de HCA. Colaborou também com 
a equipa do PNC da ESEQ. Aspetos positivos: 
Promoção e divulgação do cinema através da projeção em 
ambiente escolar de obras cinematográficas relevantes. 
Aproveitamento do cinema como complemento curricular 
das disciplinas do curso de artes. 
Contributo para a formação de públicos para o cinema. 
Criação de uma plataforma de exibição e premiação de 
obras de cinema concebidas pelos alunos do ensino 
secundário português. 
Aspetos negativos: A progressiva dificuldade em 
programar as sessões do clube de cinema, dada a 
"pesada" carga horária dos alunos destinatários das 
atividades. A necessidade futura de incluir mais 
professores no projeto. 

Comemoração das datas 
históricas.  
- AT12 - Resp. - Grupo de 
História 

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

16-09-2016 

Comemoração de datas históricas, ao longo do ano letivo, 
em sala de aula, através de diálogo/debate, projeção de 
imagens, filmes, apresentações multimédia e audição de 
músicas.  
Aspetos positivos: foi promovido o gosto pelo 
conhecimento histórico. 
Sensibilizou-se para a preservação do património. 
Estimulou-se a cidadania.  
Aspetos negativos: Nada a registar 

Badminton 
- PR4 -Fátima Nunes 

Fátima Nunes e Sandra Oliveira 
(coordenadora do Desporto 

Escolar). 
26/09/2016 

Os alunos participam nos treinos, nas competições locais 
e só alguns (existe cotas e ranking) são apurados para o 
CLDE – Porto/ Distrital. Os apurados neste último torneio 
são apurados para o Regional. As regras e regulamentos 
são definidos pelo Desporto Escolar em termos nacionais. 
 Aspetos positivos: - Muitos alunos inscritos e a 
frequentar os treinos; 
- Discentes do 7.º ao 12.º ano; 
- Excelente ambiente nos treinos; 
- Treino à 4.ª feira das 16h35 às 18h:20; 
- Motivação dos alunos nos treinos e nos diferentes 
torneios; 
- Contribuição para melhorar as aprendizagens na 
modalidade; 
- Fomento da metodologia de organização do estudo para 
efetuarem atividades desportivas; 
- Promoveu a melhoria da Saúde (física, emocional e 
social). 
Aspetos negativos: - Horários dos treinos depois das 
18h:20; 
- Torneios aos sábados (deveriam ser numa tarde 
desportiva, ex. 4.º feira); 
- Vários níveis e escalões no mesmo treino; 
- Espaço para o treino (G1) pequeno e sem as dimensões 
regulamentares; 
- Falta de equipamento regulamentar; 
- Muitas zonas do concelho da Póvoa de Varzim estão mal 
servidas de transportes públicos depois das 19h; 
- O passe dos alunos não é válido para o período de férias 
letivas; 
- Competições marcadas para o fim de semana antes dos 
exames nacionais; 
- Necessidade de 10 raquetes melhores para o treino. 

Projeto Escola da Minha 
Vida 
- PR5 -Maria João Niz 
Casanova 

Maria João Niz Casanova 
Inês Soares  

Ângela Grave 
Célia Almeida 
Graça Dinis 

José Carlos Lima 
Paulo Ferreira 

Augusta Ferreira  
Júlio Silva  
Ana Leal 

José Luís Gonçalves 
Sandra Oliveira 

29/09/2016 

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 5 de maio de 2017, 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/menções honrosas aos alunos 
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Fátima Nunes 
Maria José Frutuoso 

Emília Subida 
Dores Silva  

Alunos da Associação de 
Estudantes da ESEQ 

vencedores nas modalidades supracitadas. 
Aspetos positivos: - O envolvimento ativo da 
comunidade educativa; 
- Demonstração 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. 

Dia do Diploma  
- AT39 - Resp. - Paulo 
Campos 

Augusta Ferreira (Direção da 
ESEQ) e Equipa NPA 07-10-2016 

A atividade decorreu conforme o previsto. Aspetos 
positivos: O levado empenho dos alunos participantes; 
O reencontro e convívio dos ex-alunos da ESEQ.  
Aspetos negativos: Nada a salientar. 

Reciclagem e 
Solidariedade  
- AT65 - Resp. - Maria 
José Frutuoso 

Maria José Frutuoso 10-10-2016 

Angariação de pilhas/baterias para oferecer ao Instituto 
Português de Oncologia.  
Aspetos positivos: Recolha de 11,4 Kg de pilhas para 
entrega no IPO; diminuição da poluição causada pelos 
elementos químicos constituintes das pilhas.  
Aspetos negativos: Número reduzido de alunos 
participantes. 

"El Quijote, de la ilustración 
al arte"  
- AT1 - Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Maria das Dores Silva / Ana 
Margarida Gomes/ Carla 

Nogueira 
12-10-2016 

Exposição de quadros relativos à COMEMORAÇÃO dos 
100 anos da obra literária de Miguel de Cervantes " Don 
Quijote de la Mancha". 
Aspetos positivos: Exposição em diferentes perspetivas 
de uma das obras mais emblemáticas da cultura 
espanhola e referência ao seu autor Miguel de Cervantes. 
Aspetos negativos: nada a referir 

Vela Adaptada  
- AT2 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

 Maria João Niz Casanova e 
Ana Maria Figueiredo 12-10-2016 

A atividade decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas. 
A prática desportiva “Vela Adaptada” promoveu o 
incentivo e desenvolvimento ao desporto e à interação 
com outros elementos da comunidade. 
Aspetos positivos: Dar a conhecer novos espaços e 
atividades; enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

"A terra treme"  
- AT21 - Resp. - José 
Alberto Moreira 

José Alberto Ramos Moreira; 
José Eduardo Lemos e 

Alexandre Galiza 
13-10-2016 

Decorreu de acordo com o previamente definido e 
estabelecido na proposta de atividade apresentada.  
Aspetos positivos: foi possível a constatação de que 
estes temas são sensíveis à comunidade e mostram-se 
predispostos a colaborar.  
Aspetos negativos: não se aplica. 

Visita à PSP da Póvoa de 
Varzim  
- AT3 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

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; conhecer novos espaços e proporcionar 
novas experiências. 
 Aspetos negativos: Nada a registar. 

Formação delegado e 
subdelegado de turma   
- AT11 - Resp. - Emília 
Subida 

Emília Subida e Maria José 
Frutuoso 19-10-2016 

Os alunos consideraram que esta formação foi útil e 
oportuna, tendo contribuído para o reforço do 
conhecimento da função do Delegado/Subdelegado e que 
se sentem reconhecidos pela ESEQ.  
Aspetos positivos: A formação contribuiu para a criação 
de jovens cidadãos ativos, intervenientes, solidários e 
respeitadores dos princípios do estado de direito 
democrático; para um reforço do papel de Delegado e 
Subdelegado da ESEQ; para o reforço da sociabilização 
entre delegados e para um maior conhecimento do 
funcionamento dos órgãos de administração e gestão da 
ESEQ. 
Aspetos negativos: Os alunos mostraram-se insatisfeitos 
quanto à duração, o que pode ser explicado pela junção 
com a formação da Lipor que decorreu no início da 
atividade. 
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Atelier de escrita Criativa  
- AT96 - Resp. - Inês 
soares 

Inês Soares 24-10-2016 

Trabalho de conhecimento/exploração do universo da 
leitura/escrita que se desenvolveu em grupo (de 4 
elementos) onde cada leitor foi leitor/imagem, leitor/texto, 
leitor/produtor de conteúdo e transmissor da experiência 
realizada. 
Aspetos positivos: Permitiu promover o desenvolvimento 
de hábitos de leitura/escrita segundo propostas 
diversificadas e criativas; Favorecer o desenvolvimento de 
competências no âmbito da literacia da informação 
(contextualização, mobilização prévia de conhecimentos, 
pesquisa, seleção/recolha de dados...); Motivar os alunos 
para uma abordagem diferente da leitura/escrita e em 
diferentes suportes; Dar a conhecer dois pintores (Bruegel 
e John William Water House) dois poetas (William Carlos 
Williams e Alfred Tennyson);Identificar e relacionar corpus 
de diferentes textos (imagem/símbolos/temática) relação 
de intertextualidade e por último comemorar o mês 
internacional das bibliotecas escolares.  
Aspetos negativos: Nada a registar 

Visita ao Hospital 
Veterinário Ani Mar da 
Póvoa de Varzim  
- AT4 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 26-10-2016 

A visita à Ani Mar decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Dar a conhecer as instalações e 
rotinas do Hospital Veterinário Ani Mar da Póvoa de 
Varzim e partilhar de novas experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Concurso "O Meu Conto 
De Natal" – 2.ª Edição  
- AT98 - Resp. - Inês 
Soares 

Inês Soares 01-11-2016 

O concurso "O meu Conto de Natal" foi lançado com o 
objetivo de fomentar e consolidar hábitos de escrita e de 
leitura, promover a criatividade e a imaginação, envolver a 
comunidade escolar numa atividade cultural.  
Aspetos positivos: Permitiu fomentar e consolidar 
hábitos de escrita e de leitura, promover a criatividade e a 
imaginação, envolver a comunidade escolar numa 
atividade cultural.  
Aspetos negativos: Biaxa participação dos alunos 

Concursos literários  
- AT30 - Resp. - Maria 
Filomena Pacheco 

Maria Filomena Pacheco 02-11-2016 

Participação no concurso nacional da editorial Caminho 
com trabalhos escritos na modalidade de ensino 
secundário/ texto original. 
Aspetos positivos: Participação de alunos em concursos 
literários nacionais. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Teatro - "Frei Luís de 
Sousa"  
- AT36 - Resp. - Natália 
Pereira 

Ana Paula Mateus, Ângela 
Grave, Conceição Cruz, 

Margarida Almeida, Natália 
Pereira 

02-11-2016 

A atividade decorreu com normalidade.  
Os alunos primaram pela postura cívica. 
Aspetos positivos: Permitiu a consolidação dos 
conteúdos programáticos e a sensibilização dos alunos 
para as artes performativas, nomeadamente o Teatro.  
Aspetos negativos: Questões logísticas que se prendem 
com a perda de aulas de outras disciplinas, bem como a 
dificuldade em "convencer" os docentes em aulas com os 
alunos no horário da representação teatral em assumir o 
acompanhamento das turmas ao teatro, quando não se 
trate de professores da disciplina de Português. 

Troca de correspondência 
Amigo Biólogo/Geólogo 
- AT20 - Resp. - Alice Dias 

Alice Dias 02-11-2016 

Os alunos das turmas 10.º F e 11.º D trocam entre si 
questões relacionadas com os conteúdos programáticos 
da disciplina de 
Biologia e Geologia. A professora de Biologia e Geologia. 
Serve de "correio" entre os alunos.  
Aspetos positivos: Os alunos pesquisaram questões 
relativas aos conteúdos lecionados nas aulas de Biologia 
e Geologia do 10.º e 11.º anos. 
A resolução das questões colocadas contribui para a 
consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas.   
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Amigo Biólogo Geólogo 
- PR2 - Alice Dias Alice Dias e Emília Subida 02/11/2016 

Foi realizada a atualização do website "Amigo 
Biólogo/Geólogo" onde é divulgado o projeto e todas as 
suas atividades. 
Os alunos envolvidos neste projeto trocaram 
correspondência de que constam questões sobre os 
conteúdos programáticos da disciplina de Biologia e 
Geologia.   
Aspetos positivos: Incentivou a descoberta e a partilha; 
Promoveu a pesquisa; Desenvolveu os conteúdos 
programáticos da disciplina de Biologia e Geologia; 
Divulgou o projeto Amigo Biólogo/Geólogo; Contribuiu 
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para a troca de conhecimentos entre os alunos das 
diversas turmas. 
Contribuiu para a melhoria os resultados escolares dos 
alunos. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Dia do Cinema  
- AT97 - Resp. - Inês 
Soares 

Inês Soares 04-11-2016 

Esta foi uma atividade destinada a todos os elementos da 
comunidade educativa, onde para além da exposição 
sobre a história do cinema português eram projetados 
excertos de filmes num ecrã de televisão e expostos dvd’s 
existentes na biblioteca e outros que documentavam o 
evento. 
Destinatários: toda a comunidade educativos· Aspetos 
positivos: Esta atividade permitiu comemorar o dia 
mundial do cinema, dar a conhecer uma perspetiva 
histórica de factos, cronologia, adaptações, 
personalidades, cinema mudo, longas, curtas e 
documentários no âmbito do cinema português, projetar 
em vídeo excertos de filmes portugueses, (re)ativando 
sensações, emoções, memórias e introduzir os alunos à 
linguagem icónica e discursos visuais.  
Aspetos negativos: Nada a  registar. 

Teatro-debate Programa 
"Cuida-te" do IPDJ AT55 –  
Resp. - Teresa Moreira 

Equipa de Educação para a 
Saúde 

07-11-2016 

A atividade decorreu como o previsto. Os alunos 
comportaram-se de modo civilizado, participando 
ativamente e com entusiasmo. Aspetos positivos: Os 
alunos comportaram-se de modo civilizado, participando 
ativamente e com entusiasmo. A atividade contribuiu para 
a aquisição de conhecimentos e competências na área da 
saúde.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Olimpíadas de Matemática 
- AT50 - Resp. - José 
Paulo Frasco de Sá e 
Sousa 

José Paulo Sousa 09-11-2016 

A atividade decorreu de uma forma positiva 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 sido dois alunos da 
nossa escola apurados para a segunda eliminatória das 
olimpíadas de Matemática.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Pré-seleção Concurso 
Nacional de Leitura 11.ª 
ed. 2017  
- AT99 - Resp. - Fase de 
Pré-seleção do CNL 

Inês Soares 11-11-2016 

Permitiu fomentar e consolidar hábitos de escrita e de 
leitura, promover a criatividade e a imaginação, envolver a 
comunidade escolar numa atividade cultural. 
Após inscrição para a fase de pré-seleção do CNL os 
alunos inscritos apresentaram-se na biblioteca para, após 
leitura das obras selecionadas pela biblioteca, prestarem 
provas escritas de compreensão da leitura. De entre as 
provas realizadas foram apurados para a 2ª Fase do CNL 
três alunos do 3.º Ciclo e 3 do Ensino Secundário. 
Aspetos positivos: O envolvimento nesta atividade 
permitiu estimular o treino da leitura e desenvolver 
competências de expressão escrita, desenvolver 
habilidades de leitura/ interpretação e escrita a partir de 
uma leitura de referência e testar e ampliar a capacidade 
de compreensão global da obra.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Formação em Suporte 
Básico de Vida na ESEQ 
- PR7 - Augusta Ferreira 

Augusta Ferreira e Célia Carmo 14/11/2016 

Ambos os grupos (prof. EF e alunos) receberam formação 
nas vertentes teórica e prática.  
Na formação dos alunos, a vertente prática desenvolveu-
se em pequenos grupos entre 8 a 14 alunos por dois 
formadores, tendo sido aplicada a metodologia dos 4 
passos onde todos os alunos experimentaram as 
manobras de SBV e de PLS.   
Aspetos positivos: - Cumprir o programa dos Ministérios 
da Educação e da saúde no âmbito da formação nas 
escolas em SBV; 
- Capacitar os alunos do 10.º ano da ESEQ com 
conhecimentos que possibilitem intervenção e a execução 
correta das manobras de SBV; 
- Exemplar postura e motivação dos alunos durante a 
formação; 
- Excelente trabalho de equipa dos docentes de EF no 
desenrolar de toda a ação; 
Aspetos negativos: Nada a assinalar 
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Website do projeto "Amigo 
Biólogo/Geólogo" AT22 - 
Resp. - Emília Subida 

Alice Dias e Emília Subida 16-11-2016 

As docentes responsáveis farão a atualização/ 
manutenção do website cujo objetivo principal é divulgar o 
projeto "Amigo Biólogo/Geólogo". Aspetos positivos: O 
interesse manifestado pelos alunos nas 
notícias/conteúdos divulgados/materiais disponibilizados 
pelo site. 
Número significativo de alunos que visita o site. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar 

Visita à Santa Casa da 
Misericórdia da Póvoa de 
Varzim  
- AT5 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova Ana 
Maria Figueiredo 

16-11-2016 

A visita à Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
decorreu positivamente e satisfez plenamente as 
expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Preparar para a vida ativa; dar a 
conhecer novos espaços e atividades; enriquecimento 
pessoal e partilha de novas experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Palestra: "Prepara a tua 
mente para o sucesso"  
- AT51 - Resp. - Deolinda 
Seabra 

Deolinda Seabra 16-11-2016 

A atividade decorreu com grande empenho e entusiasmo 
por parte dos alunos. 
Aspetos positivos: Os alunos aprenderam a gerir o 
stress e a ansiedade em situações de avaliação.  
Aspetos negativos: Não há. 

Parlamento dos Jovens 
- PR9 - Carla Nogueira 

Carla Nogueira  18/11/2016 

Realização de assembleias a nível de escola. 
Este programa, que a Assembleia da República organiza 
em colaboração com várias entidades, tem por objetivo 
apelar à participação dos jovens no debate democrático, 
despertá-los para a importância do exercício e da vivência 
de uma cidadania ativa e promover a sua consciência 
cívica, nomeadamente para as questões que afetam o seu 
presente e futuro, individual e coletivo.   
Aspetos positivos: É um projeto extremamente positivo, 
porque os alunos estimulam a sua capacidade de debater 
ideias e mostram-se sempre muito empenhados na 
explicitação DAS mesmas. Para além disso, o projeto 
educa para a cidadania, estimulando o gosto pela 
participação cívica e política; dá a conhecer a Assembleia 
da República, o significado do mandato parlamentar, as 
regras do debate parlamentar e o processo de decisão do 
Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os 
cidadãos portugueses; promove o debate democrático, o 
respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 
formação das decisões; incentiva a reflexão e o debate 
sobre um tema; proporciona a experiência de participação 
em processos eleitorais; estimula as capacidades de 
expressão e argumentação na defesa das ideias, com 
respeito pelos valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria; sublinha a importância da sua 
contribuição para a resolução de questões que afetem o 
seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir 
as suas propostas junto dos órgãos do poder político.   
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Dia Mundial da Filosofia  
- AT41 - Resp. - Zélia 
Pereira 

António Miguel; Fernando 
Souto; Jorge Lourenço; José 

Carlos Silva, Lucília Viana, Zélia 
Pereira 

20-11-2016 

Procedeu-se à leitura e análise da Declaração dos Direitos 
Humanos e à exibição do vídeo " E se fosse eu? Fazer a 
mochila e partir" da Direção Geral da Educação, 
Associação dos Refugiados, Alto-Comissário das 
Migrações e Conselho Nacional da Juventude. 
Seguidamente, realizou-se um debate.  
Aspetos positivos: Os alunos tomaram conhecimento da 
DUDH e mostraram-se sensibilizados para a necessidade 
de defesa dos Direitos Humanos dos refugiados.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Literacia 3D  
- AT47 - Resp. - Mónica 
Rosa 

Mónica rosa 22-11-2016 

A 1.ª e 2.ª fase decorreram sem problemas, não tendo a 
aluna selecionada para a segunda fase, passado à fase 
final. Saliento que não recebi o resultado na aluna que 
participou na 2.ª fase, tendo solicitado o mesmo, por 
correio eletrónico, bem como da Porto Editora.  
Aspetos positivos: participação dos alunos num 
concurso nacional  
Aspetos negativos: apenas uma aluna participou na 2.ª 
fase e não ter acesso ao resultado na aluna. 
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Dia Mundial da Luta contra 
a SIDA  
AT58 - Resp. - Teresa 
Moreira 

Equipa de Educação para a 
Saúde 28-11-2016 

De 28 de novembro a 2 de dezembro, docentes e alunos 
da ESEQ afixaram simbolicamente um laço vermelho: 
solidariedade da comunidade escolar na luta contra a 
SIDA.  
Aspetos positivos: A atividade decorreu com civismo.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Visita à Casa da Juventude 
da Póvoa de Varzim 
- AT6 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova Ana 
Maria Figueiredo 30-11-2016 

A visita à Casa da Juventude da Póvoa de Varzim 
decorreu positivamente e cumpriu as expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Conhecer as atividades 
desenvolvidas na Casa da Juventude.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Convívios do Dep. 
Curricular de Línguas 
AT115 - Resp. - Albertina 
Anjo 

Maria Albertina Anjo e 
representantes dos grupos 

disciplinares 
30-11-2016 

No final do 1.º período o GR de Português organizou um 
lanche convívio de modo a reforçar a competência social 
entre os vários elementos do departamento e assinalar a 
quadra natalícia; No dia 6 de janeiro - Dia de Reis, o grupo 
disciplinar de Espanhol organizou um lanche convívio 
dirigido a toda a classe docente da ESEQ, com o intuito 
de celebrar a referida data festiva. No final do 2.º período 
o grupo disciplinar de Inglês organizou um lanche com o 
objetivo de promover o convívio entre docentes e 
assinalar a quadra pascal.  
Aspetos positivos: Convívio entre docentes. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar. 

Workshop “Infeção VIH/ 
SIDA _ Desmitificar mitos e 
tabus”  
- AT57 - Resp. - Teresa 
Moreira 

Equipa de educação para a 
saúde 

02-12-2016 

Os alunos demonstraram interesse nas atividades 
desenvolvidas e comportaram-se civicamente.  
Aspetos positivos: Informar sobre o HIV, contribuindo 
para a formação e prevenção de situações de risco.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Banco Alimentar  
- AT59 - Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Ana Margarida Gomes 03-12-2016 

Os alunos revelaram valores como a solidariedade, 
responsabilidade e compaixão, sentimentos 
essencialmente humanos e virtudes cívicas. 
Aspetos positivos: a parceria com o município da Póvoa 
de Varzim, através do Pelouro da Coesão Social e da 
Bolsa Concelhia de Voluntariado da Póvoa de Varzim 
(BCVPV), associando-se à “oferta de voluntariado – 
pública”.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Banco Alimentar  
- AT59 - Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Ana Margarida Gomes 03-12-2016 

Os alunos revelaram valores como a solidariedade, 
responsabilidade e compaixão, sentimentos 
essencialmente humanos e virtudes cívicas. 
Aspetos positivos: a parceria com o município da Póvoa 
de Varzim, através do Pelouro da Coesão Social e da 
Bolsa Concelhia de Voluntariado da Póvoa de Varzim 
(BCVPV), associando-se à “oferta de voluntariado – 
pública”.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa 
com Deficiência  
- AT7 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova Ana 
Maria Figueiredo 06-12-2016 

A atividade superou as expectativas criadas e teve a 
colaboração dos alunos da AEESEQ.  
Aspetos positivos: - O envolvimento ativo de toda a 
comunidade educativa e comunidade em geral; 
- Sensibilização para a ação dos serviços da Educação 
Especial, para 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; 
- Promoção de momentos de reflexão acerca das 
questões relacionadas com a diferença das pessoas 
portadoras de deficiência. 
 Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visualização de uma peça 
de teatro no Cine Teatro 
Garrett 
- AT9 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova Ana 
Maria Figueiredo 07-12-2016 

Visualização da peça de Teatro “O Grande Mistério de 
Natal”, no Cine-Teatro Garrett da Póvoa de Varzim. A 
atividade decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Proporcionar vivências do 
maravilhoso, do fantástico e do imaginário; dar a conhecer 
novos espaços e atividades e estimular o desenvolvimento 
da capacidade percetiva, sensorial e representativa. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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Palácio Nacional de Mafra 
- VE8 Resp. - Maria 
Filomena Pacheco 

Maria Filomena Pacheco/Isabel 
Caldas 09-12-2016 

A atividade decorreu conforme o previsto e dentro dos 
horários estabelecidos.  
Aspetos positivos: - Bom comportamento e interesse 
dos alunos, cumprindo os objetivos da visita. 
Aspetos negativos: Nada a registar 

Palestra da URIAGE - 
"Cuidados a ter com a pele 
acneíca"  
- AT83 - Resp. - Teresa 
Moreira 

Equipa de Educação para a 
Saúde 12-12-2016 

Palestra orientada por antiga aluna da ESEQ e aluna do 
quinto ano do Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas e Embaixadora da Marca Uriage. O tema 
foi apresentado através de diapositivos. Foi aplicado um 
questionário antes e depois do desenvolvimento do tema. 
Aspetos positivos: Os alunos demonstram bastante 
interesse na atividade e foi possível esclarecer algumas 
ideias erradas acerca dos cuidados a ter com a pele 
acneica. Os alunos puderam ainda integrar 
conhecimentos de saúde no seu dia-a-dia. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Segurança Rodoviária - 
AT48 - Resp. - Luiza Costa 

Luiza Costa 12-12-2016 

A atividade decorreu como esperado. Os agentes do PSP-
Escola Segura focaram várias questões relacionadas com 
segurança rodoviária, acompanhando a mensagem com 
imagens e pequenos filmes e dialogando continuamente 
com os alunos.  
Aspetos positivos: os alunos referiram no questionário 
de avaliação que ficaram a saber muito mais sobre 
segurança rodoviária e classificaram a atividade como 
muito interessante.  
Aspetos negativos: os professores que colaboraram na 
atividade chegaram à conclusão que os 90 minutos 
previstos para a palestra foram talvez demasiado para o 
público-alvo, sendo que 50-60 minutos teriam sido 
suficientes. 

"Farsa de Inês Pereira"  
- AT31 - Resp. - Maria 
Filomena Pacheco 

Maria Filomena Pacheco 13-12-2016 

Os alunos visionaram na íntegra a peça de teatro "Farsa 
de Inês Pereira" de Gil Vicente, no âmbito do estudo 
programático desta obra. Aspetos positivos: Os alunos 
aprofundaram o seu conhecimento em relação à obra de 
Gil Vicente  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Torneio de Voleibol da 
ESEQ  
- AT38 - Resp. - Fátima 
Nunes, Augusta Ferreira e 
Luís Gonçalves 

Grupo de Educação Física 13-12-2016 

A atividade decorreu com muito sucesso. Aspetos 
positivos: Os objetivos propostos foram atingidos com 
sucesso. 
Uma elevada participação dos alunos (394) com 
entusiasmo e fair play. 
Aspetos negativos: O Ginásio 1 (G1) revela-se um 
espaço pequeno para o elevado número de participantes. 

Visita aos CTT da Póvoa 
de Varzim  
- AT8 - Resp. - Maria João 
Niz Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova Ana 
Maria Figueiredo 14-12-2016 

A visita à Estação dos Correios da Póvoa de Varzim 
decorreu positivamente e satisfez plenamente as 
expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Fomentar atividades em grupo como 
meio de aprendizagem; preparar para a vida ativa; 
conhecer novos espaços e proporcionar novas 
experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Palestra "Espécies 
Invasoras - a invasão que 
não vem do espaço"  
- AT16 - Resp. - Helena Sá 

Alice Dias, Elsa Almeida, 
Helena Sá, Maria José Frutuoso 

e Margarida Coelho 
14-12-2016 

Os alunos assistiram à palestra com entusiasmo e 
interesse e comportaram-se com civismo.  
Aspetos positivos: Os alunos ampliaram/ 
conhecimentos, nos conteúdos lecionados nas aulas de 
Biologia. 
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Espetáculo teatral  
- AT34 - Resp. - Ângela 
Grave 

Ângela Grave 14-12-2016 

Os alunos assistiram ao espetáculo "Payassu- o Verbo do 
Pai Grande", representado pelo grupo de teatro lfa. No 
final estabeleceu-se um diálogo entre o ator e alunos 
acerca da representação. 
Aspetos positivos: os alunos consolidaram o estudo da 
obra "Sermão de Santo António aos Peixes" do Padre 
António Vieira. Desenvolvimento do gosto pelas artes 
performativas.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 
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Espetáculo teatral 
- AT62 - Resp. - Ângela 
Grave 

Ângela Grave 14-12-2016 

Os alunos assistiram à peça de teatro e consolidaram o 
conhecimento relativamente ao "Sermão de Santo António 
aos Peixes".  Aspetos positivos: os alunos consolidaram 
conhecimentos relativamente ao "Sermão de Santo 
António aos Peixes".  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Acolhimento aos alunos da 
instituição Maria da Paz 
Varzim  
- AT67 - Resp. - Maria das 
Dores Silva 

Maria das Dores Silva 15-12-2016 

Receção aos alunos da instituição Maria da Paz Varzim. 
Breve apresentação da ESEQ e das suas instalações. 
Sessão de poesia e musical na Biblioteca Dr. Luís Amaro 
de Oliveira, da ESEQ, seguida de um lanche oferecido 
aos alunos da instituição.  
Aspetos positivos: Participação entusiasta dos discentes 
da turma 10.º M neste acolhimento aos alunos da 
instituição Maria da Paz Varzim. 
 - Bom ambiente que se criou entre os alunos convidados 
e da ESEQ.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Nós e os Outros  
- AT10 - Resp. - Maria 
Albertina Anjo 

Albertina Anjo 16-12-2016 

Os alunos trabalharam em sala de aula textos em língua 
inglesa alusivos ao trabalho de voluntariado e grupos 
sociais mais carenciados espalhados pelo mundo; no 
último dia de aulas a turma deslocou-se ao Instituto Maria 
da Paz Varzim e distribuiu presentes (produtos 
alimentares, brinquedos e roupa).  
Aspetos positivos: Motivação dos alunos para realidades 
exteriores à sala de aula e integradas na comunidade 
local; desenvolvimento de competências sociais e de 
solidariedade; ligação dos temas tratados em sala de aula 
com o mundo exterior.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Fitness na ESEQ  
- AT56 - Resp. - Ricardo 
Rodrigues 

Todos os professores do Grupo 
de Educação Física 

16-12-2016 

A atividade decorreu em dois períodos (15.30h às 17.30h 
e 19.00h às 20.00h) com a participação de alunos e 
professores da ESEQ (133) no primeiro e pessoas 
externas à ESEQ (22) no segundo. No primeiro período 
houve uma aula de "Zumba" e de "Body Combat". No 
segundo período houve uma aula de "Zumba".  
Aspetos positivos: 1. Numerosa participação dos alunos 
e professores da ESEQ nas aulas do período das 15.30h 
às 17.30h. 
2. A forma competente e motivada com que a Academia 
"Mais Fit" se envolveu na preparação e operacionalização 
desta atividade. 
3. A surpreendente adesão de pessoas externas à ESEQ 
à aula realizada das 19.00h às 20.00h.  
Aspetos negativos: 1. A exiguidade do espaço onde a 
atividade se desenvolveu. Houve alunos que não puderam 
participar nas aulas das 15.30h às 17.30h por não terem 
espaço disponível para o fazer.  

Jantar de Natal da ESEQ  
- AT64 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova 

Maria João Niz Casanova, Inês 
Soares, Maria José Frutuoso, 

Augusta Ferreira e Célia Carmo 
16-12-2016 

A atividade decorreu positivamente e superou as 
expectativas criadas.   
Aspetos positivos: Promoção do convívio; interação com 
elementos da comunidade escolar e momentos de 
confraternização e partilha entre todos os trabalhadores 
ativos e aposentados. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

O papel do pedestrianismo 
no desenvolvimento 
sustentável da zona 
costeira da Póvoa de 
Varzim  
- AT19 - Resp. - Alice Dias 

Alice Dias e alunos do 11.º D 02-01-2017 

A atividade não se concretizou pois na data prevista para 
a sua realização as condições meteorológicas não eram 
as mais adequadas pois a atividade implicava uma 
caminhada pelo passadiço da costa da Póvoa de Varzim. 
Aspetos positivos: Nada a registar  
Aspetos negativos: Nada a registar 

Palestra "Biodiversidade 
Marinha" 
- AT23 - Resp. - alice dias 

Alice Dias, Ana Maria 
Felgueiras, Maria José 

Frutuoso, Mónica Rosa e 
Teresa Moreira 

03-01-2017 

Os alunos assistiram a uma palestra onde forma 
abordados os temas: 
- habitats existentes no oceano; 
- áreas protegidas com zona marinha em Portugal; 
- principais ameaças às espécies marinhas; 
- curiosidades sobre o oceano. 
Aspetos positivos: os alunos tiveram oportunidade de 
contactar diretamente com a bióloga do CMIA que 
partilhou com os discentes o seu trabalho, 
nomeadamente, no âmbito da diversidade marinha. Desta 
forma alargaram/complementaram os seus conhecimentos 
da disciplina de Biologia e Geologia.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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Dia Mundial da Paz 
- AT17 - Resp. - Aida Melo Aida Melo 03-01-2017 

A celebração do Dia Mundial da Paz foi preparada nas 
aulas de EMRC do 7.º ano com a criação dos materiais 
que deram origem à exposição. Esta ficou patente no átrio 
da escola durante todo o mês de Janeiro e não apenas no 
dia inicialmente previsto. 
Por não ter havido tempo suficiente para ensaio da 
dinâmica/performance sobre a Paz, esta não foi realizada.  
Aspetos positivos: A preparação dos materiais para a 
exposição envolveu de sobremaneira os alunos, fazendo-
os refletir sobre este valor humano fundamental e 
descobrir a sua relevância espelhada na iconografia e na 
literatura.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Visita guiada à exposição 
de Miró 
- VE14 Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Maria das Dores Silva e Ana 
Margarida Gomes 

04-01-2017 

Visita guiada à exposição do pintor catalão Joan Miró com 
uma posterior passagem pelos jardins da Casa de 
Serralves.  
Aspetos positivos: Participação ativa dos alunos na 
visita guiada, expondo dúvidas e apresentando sugestões 
às questões colocadas pelo guia da exposição.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Coreografia da Festa de 
Encerramento - “Escola da 
Minha Vida”  
- AT26 - Resp. - Grupo 
disciplinar de Educação 
Física 

Augusta Ferreira; Ana Leal; 
José Gonçalves; Sandra 

Oliveira. 
04-01-2017 

Atividade com inscrições voluntárias; Divulgação da 
atividade; Logística (adereços, maquilhagem, logótipos, 
etc.); Treinos e apresentação final na Festa de 
Encerramento. Aspetos positivos: Elevada participação 
dos alunos; Fomento de estilos de vida saudável através 
da atividade física; Divulgação da cultura e das artes; 
Promoção da ESEQ no concelho; Apelo ao orgulho em 
representar a escola; Feedback extremamente positivo da 
comunidade educativa; Apoio do Diretor da ESEQ.  
Aspetos negativos: Dificuldades na gestão dos horários 
de treino e limitação do espaço para treinar. 

Exposição: Portugal e a 
Grande Guerra  
- AT107 - Resp. - Inês 
Soares 

Inês Soares e Instituto Camões 04-01-2017 

Recolha e divulgação de testemunhos e espólios 
relacionados com o período histórico; Conhecimento do 
contexto e protagonistas deste período (1914-1918); 
parceria com os docentes de história, indo ao encontro 
dos objetivos curriculares da sua disciplina.  
Aspetos positivos: Os mesmos descritos na descrição 
da atividade  
Aspetos negativos: Dificuldade imponderada de 
articulação. 

Visita de Estudo à Cidade 
do Porto – Photooporto - 
VE20 Resp. - Mónica Rosa 

Mónica Rosa 06-01-2017 

A atividade decorreu de acordo com o planificado, Na 
globalidade a atividade foi avaliada com um muito bom.  
Aspetos positivos: Cumprimento dos objetivos da 
atividade.  
Aspetos negativos: Necessidade de troca do professor 
acompanhante, no dia anterior à visita, devido a questões 
profissionais. Felizmente um outro docente do Conselho 
de Turma (o professor Paulo Campos) ofereceu-se para o 
acompanhamento. 

Dia de Reis  
- AT70 - Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Ana Margarida Gomes, Maria 
das Dores Silva 

06-01-2017 

- Promoção de um convívio saudável entre os 
participantes. 
- Comemoração do Dia de Reis e conhecimento de 
iguarias típicas espanholas.  
Aspetos positivos: Excelente convívio entre os 
participantes  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

"Pratos notáveis"  
- AT78 - Resp. - Graça 
Dinis 

Graça Dinis 06-01-2017 

Exposição de desenhos no âmbito da disciplina de 
educação visual  
Aspetos positivos: Envolvimento dos alunos num 
projeto; conhecimento das suas prestações e capacidades 
no sentido de os estimular para a disciplina.   
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

"Rabanadas Poveiras" - 
AT82 - Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Ana Margarida Gomes 09-01-2017 

A atividade consciencializou os alunos da riqueza do 
património cultural e de uma melhor apreciação dos 
valores inerentes às diversas culturas.  
Aspetos positivos: excelente convívio entre as várias 
gerações (avós, pais e filhos) e partilha de experiências. 
 Aspetos negativos: Nada a assinalar. 
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Olimpíadas Portuguesas 
da Biologia - Sénior  
- AT60 - Resp. - Mónica 
Rosa 

Mónica Rosa, Emília Subida e 
Ana Felgueiras 09-01-2017 

A inscrição na atividade dos alunos foi facultativa. Nos 
alunos inscritos inicialmente, cerca de 26 participaram na 
1.ª fase, passando 4 para a 2.ª fase do concurso e 1.ª 
aluna, Daniela Pereira do 12.º E para a terceira fase. A 
aluna classificou-se entre os 50 melhores a nível nacional.  
Aspetos positivos: Divulgar a ciência e desenvolver o 
gosto pela Biologia; Perceber a nível nacional, como se 
encontram os alunos da ESEQ; Dar oportunidade aos 
alunos da ESEQ de participarem em concursos nacionais 
promovendo assim, o seu desenvolvimento integral.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Corta-mato concelhio  
- AT45 - Resp. - Júlio Silva Grupo de Educação Física 11-01-2017 

Organização da câmara Municipal da Póvoa de Varzim: -
transporte dos atletas da e para a escola de origem dos 
alunos; - suplemento alimentar; - realizado no parque da 
cidade; Aspetos positivos: intercâmbio desportivo com 
as outras escolas do concelho; salutar espírito desportivo 
e social entre os atletas; - classificações dentro das 
expetativas; vários atletas apurados para o corta-mato 
distrital; 
satisfeitas todas as necessidades inerentes à realização 
deste evento, por parte da autarquia; 
ambiente festivo durante todo o tempo de realização.  
Aspetos negativos: Nada a salientar. 

Fundação de Serralves e 
Museu Nacional Soares 
dos Reis 
- VE7 Resp. - Ondina 
Morim 

Ondina Morim, Graça Dinis e 
Marcelino Viana 

11-01-2017 

Visita guiada à exposição "Joan Miró: materialidade e 
metamorfose", patente na Casa de Serralves. Visita 
guiada ao Museu Nacional Soares dos Reis (10.º ano) 
Aspetos positivos: Reforço das relações interpessoais 
entre professor / alunos 
Fruição da obra de arte em locais específicos para a sua 
divulgação. 
Contacto com a obra de um dos artistas mais notáveis do 
século XX. 
Ligação da exposição com os conteúdos lecionados nas 
disciplinas de Educação Visual, História da Cultura e das 
Artes e Desenho A. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Teatro "O Império: "Os 
Lusíadas" e "Mensagem" 
-  AT28 - Resp. - Maria 
Filomena Pacheco 

Natália Pereira, Isabel Caldas, 
Fátima Guedes 

12-01-2017 

Visionamento de uma peça de teatro. 
Aspetos positivos: Motivação para a aprendizagem  
Aspetos negativos: Nada a registar 

Visita de estudo à 
exposição de Joan Miró 
-VE2 Resp. - Célia Almeida 

Célia Almeida 
Graça Dinis 17-01-2017 

A atividade decorreu muito bem. Promoveu a interligação 
entre teoria e prática, através do conhecimento das obras 
de arte de Juan Miró. Relação de proximidade entre 
docentes e alunos muito positiva, num contexto diferente 
da sala de aula. Estimulo do pensamento, a criatividade e 
de conhecimentos.  
Aspetos positivos: Conhecimento de obras originais de 
um artista consagrado como Juan Miró; Contacto com os 
jardins de Serralves; Convívio entre alunos e professores. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita ao Centro de Ciência 
Viva (Vila do Conde)  
- AT71 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 18-01-2017 

A atividade decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Fomento de atividades em grupo 
como meio de aprendizagem e desenvolvimento da 
socialização; conhecimento de novos espaços e 
proporcionar novas experiências.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

À Descoberta da 
Biodiversidade Via Skype  
- AT54 - Resp. - Custódia 
Lima e Roberto Carvalho 

Custódia Lima e Roberto 
Carvalho 

18-01-2017 

Os alunos do 8.º ano realizaram duas vídeo-conferências 
com o Jardim Zoológico de Lisboa efetuando visita guiada 
ao recinto e contactando com as diversas espécies de 
seres vivos. Esta visita interativa: a guia descrevia o 
cenário e situações e os alunos colocavam questões 
sobre as informações que lhes eram fornecidas.  
Aspetos positivos: visita virtual que de outro modo 
(presencial) seria mais difícil de realizar. 
Contato com as novas tecnologias. 
Aspetos negativos: na turma do 8.º A a ligação não foi 
realizada nas melhores condições (devido à situação 
climatérica). 
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Sarau Cultural da ESEQ – 
2017 
-  AT86 - Resp. - Augusta 
Ferreira 

Augusta Ferreira, Fernanda 
Duarte e Maria Lucília Viana 18-01-2017 

1. Inscrição voluntária dos alunos nas diferentes áreas 
(colaboração dos CDT/DT’s, professores de EF e de 
Línguas); 
2. Castings; 
3. Ensaios por área e gerais 
4. Convite à comunidade educativa, entidades, família e 
comunicação social 
4. Apresentação no dia 25 de março às 21h (espetáculo 
com a duração de 2 horas, com 22 atuações de canto, 
dança, declamação e música; grande agrado do público. 
 Aspetos positivos: Excelente adesão dos alunos, com 
apresentações de grande nível. 
Envolvência e colaboração entre diversas 
vertentes/entidades (alunos, Associação de Estudantes, 
Associação de Pais, Professores, Familiares, CMPVZ, 
Diretor da ESEQ, Assistentes Operacionais). 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Eça Dinâmica: Póvoa de 
Varzim e o turismo 
sustentável 
- AT66 - Resp. - Isabel 
Moreira 

Isabel Moreira e Célia Almeida 19-01-2017 

Decorreu no corredor de entrada da escola e foi 
visualizada por toda a comunidade escolar. 
Aspetos positivos: Grande adesão da comunidade 
escolar  
Aspetos negativos: Nada a declarar 

Eça Dinâmica Póvoa de 
Varzim e o turismo 
sustentável  
- AT66 - Resp. - Isabel 
Moreira 

Prof. Isabel Moreira e Prof. 
Célia Almeida 

19-01-2017 

Decorreu no corredor da entrada da escola a exposição 
de trabalhos sobre o Tema EÇA DINÂMICA POVOA DE 
VARZIM E O TURISMO SUSTENTÁVEL realizados na 
disciplina de Desenho A (11.º G - Design de Moda e OMB 
12.º H Cartazes). 
Aspetos positivos: Grande adesão da comunidade 
escolar. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita de estudo ao Palácio 
Nacional de Mafra -VE16 
Resp. - Isabel Meneses 
Maio 

Isabel Maio, Graça Dinis, 
Margarida Macedo 19-01-2017 

Visita de estudo ao convento de Mafra. 
Aspetos positivos: Visita in loco aos aspetos artísticos 
estudados pelos alunos no âmbito da disciplina de História 
da Arte e da disciplina de Português. Apreciação da 
representação teatral da obra “ Memorial do Convento” de 
José Saramago.  
Aspetos negativos: Condições climatéricas 

Exposição de Trabalhos de 
OMB 
- AT69 - Resp. - Célia 
Almeida 

Célia Almeida;  
Isabel Moreira;  

Alunos 11.º G e 12.º H 
20-01-2017 

A atividade decorreu no corredor da entrada da escola 
com a exposição de cartazes sobre o tema EÇA 
DINÂMICA - ESEQ E O TURISMO SUSTENTÁVEL, 
realizados na disciplina de OMB pelos alunos do 12º H de 
Artes Visuais. Em comum com o 11.º G. 
Aspetos positivos: A comunidade escolar considerou a 
exposição muito interessante, e os alunos sentiram-se 
valorizados pelos seus trabalhos.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita à Filantrópica da 
Póvoa de Varzim AT72 - 
Resp. - Maria João Niz 
Casanova e Ana Maria 
Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

25-01-2017 

A visita à Filantrópica da Póvoa de Varzim decorreu 
positivamente e satisfez plenamente as expectativas 
criadas.  
Aspetos positivos: Preparação para a vida ativa; 
conhecimento de novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal e partilha de novas experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Workshop "A voz do 
Professor"  
-  AT68 - Resp. - Ana Rosa 
Costa 

Ana Rosa Costa 01-02-2017 

Grande participação e colaboração por parte de todos na 
concretização e exposição dos conteúdos.  
Aspetos positivos: A qualidade da formadora e o tema 
dirigido aos problemas que a profissão do professor 
envolve, quanto à boa colocação da voz.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita à Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim  
- AT73 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 08-02-2017 

A visita à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim decorreu 
positivamente e cumpriu as expectativas criadas. 
Aspetos positivos: Conhecimento d as instalações e os 
serviços da Câmara Municipal; interação com elementos 
da comunidade; promoção do convívio entre os alunos em 
contextos sociais e preparação para a vida ativa. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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Corta Mato Distrital do 
Desporto Escolar  
- AT46 - Resp. - Júlio Silva 

Grupo de Educação Física 09-02-2017 

- Grande concentração de alunos da área abrangida pela 
DSRN (cerca de 5.000). 
- Convívio excecional, tanto desportivamente como 
socialmente. 
- Grande participação dos alunos da ESEQ, dignificando a 
escola.  
Aspetos positivos: - Os já assinalados anteriormente.  
Aspetos negativos: - Partida em local não apropriado. 
- Percurso com bastantes dificuldades. 
- Má colocação da zona de partida/chegada. 

"Hackers somos nós"  
- AT100 - Resp. - inês 
soares 

Inês Soares, Hélder Jesus e 
Maria José Trovão 13-02-2017 

Formação/ debate realizada em parceria com o dr. Hélder 
jesus da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto no âmbito do 
mês da segurança na internet, com a colaboração das 
duas docentes envolvidas.  
Aspetos positivos: formação indispensável a todos os 
alunos, muito particularmente a todos os do 7.º ano, como 
forma de prevenir uma atuação futura inadequada e 
portadora de riscos, na utilização da internet e redes 
sociais. 
Aspetos negativos: Nada assinalar 

Sessão informativa 
"Violência no Namoro- Eu 
digo Não"  
- AT92 - Resp. - Teresa 
Moreira 

.Equipa da UCC, Equipa de 
Educação Saúde 

13-02-2017 

A atividade decorreu conforme o previsto. Os alunos 
demonstraram interesse e comportaram-se com civismo.  
Aspetos positivos: Os alunos demonstraram interesse e 
comportaram-se com civismo. 
A atividade contribuiu para a formação dos alunos no 
âmbito das relações afetivas. Aspetos negativos: Nada a 
referir. 

Palestra "Relações afetivas 
saudáveis versus violência 
no namoro"  
- AT87 - Resp. - Teresa 
Moreira 

Equipa de Educação para a 
Saúde e SPO 13-02-2017 

Os alunos participaram ativamente, comportando-se com 
civismo. A atividade revestiu-se de interesse, tendo 
contribuído para  
os alunos identificarem e prevenirem situações de 
violência no namoro.  
Aspetos positivos: Os alunos participaram ativamente, 
comportando-se com civismo, tendo avaliado a palestra 
de forma muito positiva.  
Aspetos negativos: Nada a referir 

“O Cinema está à tua 
espera…” 
- AT84 - Resp. - Luís 
Marcelino 

Luís Marcelino, Ondina Morim, 
José Carlos Lima, Graça Dinis, 

José Carlos Silva 
16-02-2017 

Os alunos assistiram à projeção de quatro curtas-
metragens portuguesas, respetivamente ESTO ́RIA DO 
GATO E DA LUA, de Pedro Serrazina, OS 
SALTEADORES de Abi Feijo ́, HISTO ́RIA TRA ́GICA COM 
FINAL FELIZ, de Regina Pessoa e A SUSPEITA de José́ 
Miguel Ribeiro.No final houve um debate animado por 
alguns professores da ESEQ em que foram debatidas 
com os alunos algumas questões sobre os filmes exibidos.  
Aspetos positivos: Deu-se cumprimento a alguns dos 
objetivos inscritos no PNC, a saber: 
A divulgação de obras cinematográficas nacionais; 
A formação públicos escolares para o cinema, garantindo-
lhes os instrumentos básicos de «leitura» e compreensão 
de obras cinematográficas e audiovisuais, despertando-
lhes o prazer para o hábito de ver cinema ao longo da 
vida, bem como o hábito de valorizar o cinema enquanto 
arte;  
A capacidade de desenvolver apreciações críticas sobre 
os filmes através da aplicação de diversos modelos de 
análise fílmica; 
O conhecimento dos patrimónios fílmicos nacionais; 
O debate sobre os filmes visionados, ativando o gosto 
pela partilha de opiniões. 
Aspetos negativos: Não se vislumbraram quaisquer 
aspetos negativos associados à atividade. 

Dia Comemorativo dos 75 
anos do Centro de 
Matemática da Univ. do 
Porto  
- VE18 Resp. - Alda 
Ferreira 

Alda Ferreira 17-02-2017 

Visita ao Centro de Matemática da Universidade do Porto. 
Participação em cinco palestras ilustrativas e 
demonstrativas da relevância da Matemática. O que é a 
Matemática? Para que serve? 
Aspetos positivos: Possibilitou o contacto dos alunos 
com espaços do ensino superior. 
Proporcionou uma visão mais alargada da aplicação da 
Matemática a variadas áreas do saber. 
Despertou o interesse dos alunos pela Matemática.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 
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Exposição de trabalhos no 
Centro de Saúde da Póvoa 
de Varzim, para 
Comemoração do Dia dos 
Namorados  
- AT93 - Resp. - Teresa 
Moreira 

Equipa da UCC e Equipa de 
Educação Saúde 18-02-2017 

Os alunos empenharam-se entusiasticamente elaborando 
trabalhos para a exposição que teve lugar no Centro de 
Saúde da Póvoa de Varzim, aberta à comunidade poveira. 
Os alunos visitaram, posteriormente, a exposição tendo 
recebido cada um uma medalha pela sua participação.  
Aspetos positivos: Entusiasmo demonstrado pelos 
alunos.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Visita à Escola Secundária 
Rocha Peixoto  
- AT74 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 22-02-2017 

A atividade decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas. 
Aspetos positivos: Conhecer os espaços e a rotina diária 
da escola; proporcionar novas experiências; preparar para 
a vida ativa e interagir com elementos da comunidade. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visita de estudo ao Pólo de 
Artes Univ. Católica  
- VE17 Resp. - Carlos 
Baptista 

Carlos Baptista e Paulo Ferreira 22-02-2017 

Receção pelos Drs. Margarida Dinis e Ricardo Ferreira 
que fizeram uma introdução às atividades desenvolvidas 
pelos docentes do Pólo de Artes da Universidade Católica 
Portuguesa, com especial referência aos conteúdos do 
Curso Imagem e Som.  
Aspetos positivos: Abordagem técnica à conteúdos 
relativos à modelação, textura, materiais, iluminação, 
mapeamento de materiais, animação e renderização. 
Observação de alguns trabalhos realizados em 3D pelos 
discentes do curso Som e Imagem 
Visita guiada às instalações e equipamentos de 
referência, tais como: Laboratório de Motion Capture, 
Estúdio de Mistura com Som Surround, Laboratório de 
Arte Interativa (com Reactables, instrumentos musicais 
robóticos, etc.), Estúdio de Cinema/TV com Chroma -
Keying, entre muitos outros. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Safari Fotográfico e de 
Desenho  
- AT95 - Resp. - Prof. 
Isabel Moreira 

Isabel Moreira 22-02-2017 

Safari fotográfico e de desenho no mercado da Póvoa de 
Varzim os alunos terão de aplicar os conhecimentos de 
fotografia e desenho tendo como elementos as frutas 
legumes e hortaliças flores e outros motivos de interesse 
para estudo da forma natural.  
Aspetos positivos: Dentro dos parâmetros do programa 
de Desenho A.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita de estudo a 
Amsterdão (Holanda) -
VE13 Resp. - Maria 
Filomena Pacheco 

Maria Filomena Pacheco 24-02-2017 

A vista à cidade de Amesterdão possibilitou a descoberta 
de pontos de interesse cultural e civilizacional bem como 
os de interesse gastronómico.  
Aspetos positivos: A interação com os locais e o 
desenvolvimento do sentido de autonomia e de 
responsabilidade. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

“Correntes D'Escritas” na 
ESEQ  
- AT108 - Resp. - Inês 
Soares 

Inês Soares, José Henrique 
Lima, Paula Mateus e Câmara 
Municipal da Póvoa de varzim 

24-02-2017 

Elaboração de folhetos biobibliográficos sobre os 
escritores convidados para conhecimento do percurso 
literário individual de cada autor e contextualização dos 
mesmos; Realização pela Biblioteca de Feira do Livro de 
Autores; Apresentação dos autores projetado durante o 
encontro. Apresentação biobibliográfica a cargo da 
Biblioteca; Mediação de Ana Paula Mateus e José 
Henrique Lima. 
Aspetos positivos: Permitiu promover o livro a leitura e a 
escrita; Divulgação de autores nacionais e estrangeiros; 
proporcionou o encontro/diálogo entre alunos e autores; 
Divulgação e colaboração nesta importante "Rede de 
festivais literários que a câmara da Póvoa de Varzim 
promove há 18 anos; Estabelecer uma rede de afetos 
entre alunos e autores.  
Aspetos negativos: Nada a salientar. 

Museu dos 
Descobrimentos  
- VE15 Resp. - Fernanda 
Duarte 

Antonieta Silva, Fernanda 
Duarte 02-03-2017 

Visita a diferentes espaços do Museu dos Descobrimentos 
visualizando réplicas dos instrumentos náuticos utilizados 
pelos portugueses no século XV, recordaram as rotas da 
expansão e aprenderam algumas curiosidades ligadas às 
viagens dos descobrimentos e às personalidades da 
época Aspetos positivos: Os alunos recordaram 
conteúdos já lecionados, vivenciaram o orgulho português 
da época o que ajuda no incentivo ao nacionalismo 
positivo ao mesmo tempo que fomentou o espírito de 
camaradagem entre colegas das turmas envolvidas.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 
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“A fantástica viagem do 
leite da exploração até à 
tua casa”  
- VE19 Resp. - Emília 
Subida 

Emília Subida 02-03-2017 

Visita à Cooperativa Agrícola de Vila do Conde e em 
seguida visita a uma exploração agrícola da Junqueira. 
Aspetos positivos: As intervenções pertinentes de 
alunos na palestra na Cooperativa e o interesse 
manifestado nas várias atividades da exploração agrícola. 
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Visita ao Palácio de Mafra  
- VE9 Resp. - Isolete 
Milhazes 

Isolete Milhazes 02-03-2017 

A atividade não se realizou por ter coincidido com o dia do 
aluno, na Escola.  
Aspetos positivos: Nada a assinalar dada a não-
realização da atividade. 
Aspetos negativos: Não-realização da atividade 

“A fantástica viagem do 
leite da exploração até à 
tua casa”  
- AT53 - Resp. - Custódia 
Lima 

Custódia Lima 06-03-2017 

A atividade é sobre “A fantástica viagem do leite, da 
exploração até à tua casa”.  
Deslocação à Cooperativa Agrícola de Vila do Conde para 
assistir a uma palestra sobre a História do leite. Visita uma 
exploração agrícola (Rio Mau) para ver a produção e a 
ordenha.  
Aspetos positivos: Consolidação de conhecimentos: a 
importância dos produtos lácteos na alimentação humana; 
o leite como recurso natural; a história do leite. 
Visita e análise do funcionamento de uma ordenha 
(exploração agrícola). 
Consciencialização dos jovens para questões 
relacionadas com a ecologia e desenvolvimento 
sustentável. 
Aprofundamento de conhecimentos e vivências sobre 
temas do meio ambiente. 
 Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Eça Dinâmica - Tema 
“Turismo sustentável” - 
PR6 -Custódia Lima 

Custódia Lima 07/03/2017 

A atividade correu de acordo com o previsto, os alunos 
mostraram-se muito recetivos e empenhados na 
exploração desta temática. Aspetos positivos: Os alunos 
puderam contactar/observar e interagir com a realidade 
local em termos de exploração de um recurso biológico da 
nossa região. 
Aspetos negativos: Nada a referir 

Visita à Cividade de 
Terroso  
- AT75 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

08-03-2017 

A visita à Cividade de Terroso 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. 

Prémio Traduzir 2017 - 
AT112 - Resp. - Inês 
Soares e Albertina Anjo 

Maria Albertina Anjo e Inês 
Soares 

13-03-2017 

Os 7 alunos inscritos realizaram traduções de Inglês e 
Espanhol. Esta atividade, promovida pela Universidade 
Católica, assumiu a vertente de concurso com prémios 
para as melhores traduções.  
Aspetos positivos: Promoção e valorização da tradução 
de textos em línguas estrangeiras; reforço das 
aprendizagens de línguas estrangeiras (Inglês e 
Espanhol); representação da ESEQ em concursos 
nacionais.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

“O Dia do Pi”  
- AT89 - Resp. - Ana 
Adelaide da Fonseca 
Ramos 

Departamento Curricular de 
Matemática 14-03-2017 

Apresentação em PowerPoint na receção da ESEQ e na 
sala de Convívio dos alunos; flyer, decorações alusivas ao 
tema, atividade experimental na sala dos professores, 
atividade na Biblioteca da ESEQ e cartazes feitos pelos 
alunos do Ensino Especial. 
Aspetos positivos: Excedeu as espectativas pela 
participação de todos os professores do Departamento 
Curricular de Matemática. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Visita de Estudo – 
“Qualifica 2017” 
- VE10 Resp. - Paulo 
Ferreira 

Arnaldo Pedro, Carlos Baptista, 
José Carlos Lima, Roberto 
Carvalho, Paulo Ferreira e 

Maria José Trovão 

16-03-2017 

A visita correu bem. Os alunos gostaram da feira, tiveram 
contacto com as universidades e escolas secundárias, 
bem como contacto com empresas e novas tecnologias.  
Aspetos positivos: Contacto com escolas secundárias e 
universidades tendo em vista o seu futuro académico e 
profissional. Contacto com empresas e tecnologia. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar 



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 
72/90 

Preparação para a vida 
ativa/procura de emprego: 
construção de autonomia e 
gestão da carreira numa 
nova etapa  
- AT103 - Resp. - 
Conceição Prisco 

Conceição Prisco (Psicóloga 
SPO) e Joana Quadrada 

(Psicóloga CLDS*3g da Póvoa 
de Varzim) 

20-03-2017 

A realização da sessão permitiu o conhecimento não só 
das chamadas competências transversais e recursos da 
comunidade mas também questões mais específicas 
associadas à procura de primeiro emprego tais como a 
resposta a anúncios, elaboração de currículo e carta de 
candidatura e cuidados a ter na entrevista, e ainda 
questões relativas aos estágios profissionais e apoios 
concedidos  
Aspetos positivos: A ação foi avaliada muito 
positivamente pelos alunos. 
Aspetos negativos: Nem todos os alunos da turma 
puderam estar presentes. 

Dia Mundial da Poesia 
- AT106 - Resp. - Inês 
Soares e Maria João Niz 

Inês Soares e Maria João Niz 
Casanova 21-03-2017 

Despertou e incentivou o interesse pela leitura; enriqueceu 
e ampliou o vocabulário; dar visibilidade aos alunos de 
CEI e levar a poesia a todos.  
Aspetos positivos: A atividade decorreu positivamente e 
cumpriu as expectativas criadas. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visita ao Centro Hípico de 
Terroso 
- AT76 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

22-03-2017 

A atividade no Centro Hípico de Terroso não se 
concretizou, devido à falta de resposta do centro. Por isso, 
nesse mesmo dia, realizou-se uma atividade distinta, que 
passou pela visita à Academia Norte FIT (Póvoa de 
Varzim), onde os alunos praticaram exercício físico num 
ambiente diferenciado, que lhes permitiu socializar com 
outros elementos da comunidade.  
Aspetos positivos: Dar a conhecer novos espaços e 
atividades; enriquecimento pessoal, partilha de novas 
experiências, fomentar atividades em grupo como meio de 
aprendizagem e desenvolvimento da socialização.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Teatro - "Os Maias" 
- AT37 - Resp. - Natália 
Pereira 

Ana Paula Mateus, Ângela 
Grave, Conceição Cruz, 

Margarida Almeida, Natália 
Pereira 

23-03-2017 

A atividade decorreu com normalidade.  
Os alunos primaram pela postura cívica. Aspetos 
positivos: permitiu a consolidação dos conteúdos 
programáticos e a sensibilização dos alunos para as artes 
performativas, nomeadamente o teatro.  
Aspetos negativos: Questões logísticas que se prendem 
com a perda de aulas de outras disciplinas, bem como a 
dificuldade em "convencer" os docentes em aulas com os 
alunos no horário da representação teatral em assumir o 
acompanhamento das turmas ao teatro, quando não se 
trate de professores da disciplina de Português. 

Semana da Leitura 2017  
- AT105 - Resp. - Inês 
Soares 

Inês Soares 27-03-2017 

A Semana da Leitura de 2017 teve por mote "Ler p' 
prazer/ler pr'a ser" e durante esta, (27 a 31 de março), 
foram desenvolvidas as seguintes atividades: “Como ler 
imagens?”; “Vem explorar um livro-álbum e diverte-te!”; 
“Atelier de escrita criativa - mural de jornal”;” À conversa 
com João Pedro Carneiro (arquiteto, escritor e pintor) e 
exposição de obras suas”; “Vem fazer um marcador de 
livros!”; “Diga lá um poema!”.  
Aspetos positivos: Para além de atingir os objetivos 
propostos, dinamizou-se ambientes em que a leitura e os 
livros foram explorados; Propôs-se atividades 
diversificadas de forma a motivar para a leitura e envolver 
a comunidade educativa; Estabeleceram-se parcerias, 
conseguiu-se envolver 264 alunos nestas atividades bem 
como 10 docentes. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita ao Hospital 
Veterinário da Póvoa de 
Varzim  
- AT77 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 29-03-2017 

A atividade decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Conhecimento de locais relacionados 
com animais; fomento de atividades em grupo como meio 
de aprendizagem; interação com elementos da 
comunidade; conhecimento de novos espaços e vivência 
de novas experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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Percursos Românticos e 
Camilianos  
- VE21 Resp. - Margarida 
Almeida 

Margarida Pinheiro da Costa 
Almeida 29-03-2017 

A atividade decorreu conforme planificada e os objetivos 
foram plenamente atingidos. 
Aspetos positivos: Consecução dos objetivos; 
cumprimento de horários pelos alunos e visitas; 
competência dos guias; espírito de camaradagem.  
Aspetos negativos: Empresa de transporte: processo 
prévio de marcação e envio de orçamentos; atraso na 
chegada à escola no dia da visita, de manhã. 

Formação em literacia 
estatística 
- AT104 - Resp. - Inês 
Soares 

Inês Soares, Adérito Alves 
(Instituto Nacional de 

Estatística) 
29-03-2017 

Durante a formação os docentes foram convidados a 
explorar plataformas do INE e do projeto ALEA e a utilizá-
las em apoio às atividades curriculares. 
Aspetos positivos: facultou a consulta e importação de 
publicações; ensinou a consultar o sistema de meta-
informação (conceitos, metodologias, etc.) Conhecimento 
de diversos recursos concebidos com o propósito de 
apoiar o ensino e a aprendizagem da estatística. Aspetos 
negativos: Nada a registar 

Torneio de Badmínton - 
AT24 - Resp. - José 
Ricardo Rodrigues 

Todos os professores do Grupo 
de Educação Física 30-03-2017 

A atividade decorreu com a realização de jogos para todos 
os anos de escolaridade (7.º - 12.º),femininos e 
masculinos. 
A atividade correu muito bem, sem qualquer incidente.  
Aspetos positivos: Participação efetiva de toda a 
comunidade escolar no apuramento dos finalistas de cada 
turma.  
Participação entusiasmada e permanentemente motivada 
da totalidade dos alunos apurados para o torneio da 
ESEQ. 
A participação de todos os professores de Educação 
Física da ESEQ nesta atividade. 
A colaboração dos funcionários do setor. Aspetos 
negativos: A ausência de 13 alunos em 84 
inscritos/apurados por coincidências com atividades 
curriculares de outras disciplinas. 
O GR de EF prepara atempadamente atividades do 
interesse dos alunos que sistematicamente são 
condicionadas por coincidências que não se entendem. 
A atividade consta do Plano Anual de Atividades aprovado 
no 1.º período tendo sido realizada na data inicialmente 
prevista. 

Debate Oficial - "A 
sobrepopulação justifica 
medidas anti natalistas ?" 
-  AT110 - Resp. - 
Associação de Estudantes 

Alexandre Pinto Rodrigues 
Galiza Sousa; José Edgar 

Alheia Cabreira; Leandro João 
Silva Braga; Luana Filipa 
Gavina Festas; Inês Filipa 

Spínola e Silva; Diana 
Alexandra Amorim Campos 

30-03-2017 

Debate de Opiniões entre duas equipas (Favor/Contra) 
sobre um determinado tema (indicado na proposta de 
atividade)  
Aspetos positivos: Partilha de Ideias e diversidade de 
opiniões sobre um determinado tema.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Cycling e Body Combat no 
Dia do Aluno 
- AT27 - Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Professores de Educação 
Física, Associação de 
Estudantes da ESEQ e 

Academia Norte FIT 

31-03-2017 

Body combat; 
Zumba (atividade não prevista mas realizada devido à 
grande adesão dos alunos); 
Cycling 
Participação facultativa dos elementos da comunidade 
educativa. 
Aspetos positivos: Grande adesão dos alunos, 
principalmente nas modalidades de Cycling e de Zumba. 
Colaboração na dinamização do Dia do aluno. 
Promoção de atividades que promovem estilos de vida 
saudáveis.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Palco (Body Combat; 
Zumba; Cycling; Bandas; 
Dança; Canto; Rap; Desfile 
de Moda; Miss e Mister 
ESEQ).  
- AT114 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova 

Maria João Niz Casanova 31-03-2017 

No palco foram apresentadas e exibidas diversas 
atividades, que decorreram como o previsto: Body 
Combat; Cycling; Bandas; Dança; Canto; Rap; Desfile de 
Moda; Miss e Mister ESEQ.  
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 assinalar. 
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Visita ao Palácio de Mafra  
- VE9 Resp. - Isolete 
Milhazes 

Isolete Milhazes 31-03-2017 

Visita guiada ao Palácio de Mafra que decorreu com 
normalidade. 
Aspetos positivos: Nada a registar 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

"Vestir o Quadro"  
- AT79 - Resp. - Graça 
Dinis 

Graça Dinis, alunos do 12.º H 31-03-2017 

Passagem de modelos artísticos que desfilaram no Dia do 
Aluno e na inauguração do Fórum Escolas  
Aspetos positivos: Participação e envolvimento dos 
alunos no projeto. Divulgação dos seus trabalhos. 
Representação da ESEQ nos eventos. 
Aspetos negativos: Poucas condições para os alunos 
trabalharem fora do horário das aulas. Falta de locais para 
guardar trabalhos. 

"Dia do Aluno" – 5.ª Edição  
- AT109 - Resp. - 
Associação de Estudantes 
da E.S. Eça de Queirós - 
Póvoa de Varzim 

Associação de Estudantes da 
E.S. Eça de Queirós - Póvoa de 

Varzim 
31-03-2017 

Atividades Lúdico-Desportivas durante o dia; 
Jantar do Dia do Aluno e Animação Noturna até às 
01h00m.  
Aspetos positivos: Participação da comunidade escolar. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Feira dos Minerais 
- AT88 - Resp. - Grupo 520 

Professores de Biologia 03-04-2017 

Exposição de minerais e algumas amostras de rochas, 
tendo sido visitada por muitos elementos da comunidade 
escolar. 
Aspetos positivos: Estimular nos alunos o interesse pelo 
estudo dos minerais. 
Reconhecer as aplicações dos minerais Aspetos 
negativos: Nada a assinalar. 

Cidadania Marítima  
- AT90 - Resp. - José 
Alberto Ramos Moreira 

José Alberto Ramos Moreira 03-04-2017 

Conferência sobre muitas vertentes de intervenção e 
alerta sobre a adequada cidadania em tudo que esteja 
relacionado com meio marítimo.  
Aspetos positivos: Os alunos mostraram alguma 
sensibilidade para o assunto. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Debates Oficial - "Justifica-
se o protagonismo do 
futebol em relação aos 
outros desportos?".  
- AT111 - Resp. - 
Associação de Estudantes 

Alexandre Pinto Rodrigues 
Galiza Sousa; José Edgar 

Alheia Cabreira; Leandro João 
Silva Braga; Luana Filipa 
Gavina Festas; Inês Filipa 

Spínola e Silva; Diana 
Alexandra Amorim Campos 

03-04-2017 

Debate de opiniões entre duas equipas (Favor/Contra) 
sobre um determinado tema (indicado na proposta de 
atividade).  
Aspetos positivos: Partilha de ideias e diversidade de 
opiniões sobre um determinado tema.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita a Fátima 
(Comemorações do 
Centenário)  
- VE6 Resp. - Aida Melo 

Aida Melo 18-04-2017 

A visita de estudo teve 15 participantes, alunos das 
turmas A e B do 7.º ano. Autocarro da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim fez o transporte. Docentes 
acompanhantes do grupo - Célia Carmo e Aida Melo. 
Em S. Pedro de Moel a Dr.ª Cristina Nobre deu a 
conhecer a vida e obra de Afonso Lopes Vieira enquanto 
orientava o passeio do grupo pela localidade. 
Visita aos locais mais marcantes dos acontecimentos de 
1917 na Cova da Iria e outros lugares menos comuns 
como a Capela Bizantina da Domus Pacis e monumento 
do Muro de Berlim. Seguimos passeio de comboio 
turístico para o lugar de Aljustrel onde se pôde visitar as 
casas dos pastorinhos bem como outros lugares históricos 
de Fátima (Valinhos, Calvário Húngaro, etc.). 
Aspetos positivos: 1. Conhecimento, no local, de 
elementos relevantes da História, Cultura e Religiosidade 
Portuguesas e a sua ligação com o mundo. 
2. Convívio entre os alunos e docentes. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar. 

“Em Sintra, com Carlos da 
Maia, à procura de Maria 
Eduarda”  
- VE4 Resp. - Isolete 
Milhazes 

Isolete Milhazes/ Maria José 
Trovão 

19-04-2017 

A atividade decorreu conforme previsto 
Aspetos positivos: Os alunos nunca tinham realizado 
uma visita de estudo, apesar de já estarem no 11º ano, 
pelo que foi, sem dúvida, uma mais-valia para os mesmos. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

"Justiça para Tod@s" - 
AT113 - Resp. - Mário Dias Mário Dias 19-04-2017 

A participação no projeto Justiça para Tod@s traduziu-se 
na produção de peças jurídicas de natureza processual e 
de jogos de simulação. Estes jogos culminaram com a 
simulação de um julgamento no Tribunal da Póvoa de 
Varzim, presidido por um magistrado judicial. 
Os alunos revelaram um elevado empenho na preparação 
da simulação e do papel de cada um no respetivo 
julgamento. 
Esta atividade permitiu aos alunos um primeiro contacto 
com o funcionamento do sistema judiciário português.  
Aspetos positivos: O elevado empenho dos alunos na 
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preparação da sua intervenção no julgamento permitiu 
que tivessem um contacto próximo com a forma de operar 
das instituições judiciais. Sensibilização para os valores 
democráticos e de justiça num Estado de Direito.  
Permitiu, de uma forma prática, abordar conteúdos 
programáticos.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Concurso Nacional de 
Leitura 
- VE26 Resp. - Inês Soares 

Inês Soares 
Maria João Niz 

19-04-2017 

O Concurso Nacional de Leitura (CNL) é uma celebração 
da língua portuguesa e da literatura universal que envolve 
uma ampla rede de instituições: o Plano Nacional de 
Leitura/Ler+, a Direção Geral do Livro, Arquivos e 
Bibliotecas (DGLAB), a Rede de Bibliotecas Escolares 
(RBE), o Instituto Camões (IP), a Direção Geral da 
Administração Escolar (DGAE/DSEEPE), a RTP1 e as 
Autarquias, através das bibliotecas de leitura pública. A 
ESEQ fez-se representar neste evento através de visita de 
estudo:  
A 2.a fase do CNL, da Área Metropolitana do Porto, é 
constituída por duas etapas: 
I. Prova escrita para o 3.º Ciclo e para o Ensino 
Secundário; 
II. Prova oral no auditório da BMAG. 
III. A) As duas provas têm caráter eliminatório; 
     B) Os procedimentos serão idênticos para as duas 
categorias a concurso (3.º Ciclo e Secundário). 
Aspetos positivos: Elevação dos níveis de literacia; 
participação numa celebração da língua portuguesa e da 
literatura universal;  
promoção da prática e gosto pela leitura entre os jovens e 
avaliação dos conhecimentos de obras literárias de 
relevantes autores de língua portuguesa e estrangeira.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Exposição de reprodução 
de retrato de figuras de 
obras de artes a pastel de 
óleo - AT127 - Resp. - 
Isabel Moreira 

Isabel Moreira 19-04-2017 

Exposição de trabalhos realizados dentro do âmbito da 
disciplina de desenho A; reprodução de retrato em obras 
de arte conhecidas. 
Aspetos positivos: Avaliação de acordo com os critérios 
de avaliação da disciplina.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

15.ª Mostra da 
Universidade do Porto - 
VE22 Resp. - Conceição 
Prisco (SPO) 

Conceição Prisco (Psicóloga), 
José Alberto Moreira (DT 9.º A), 

Emília Subida (DT 9.º B) 
20-04-2017 

A atividade proporcionou aos alunos a recolha de 
informações sobre os diferentes cursos da universidade a 
realização de experiências, ajudando- os, assim, na 
tomada de decisão vocacional a realizar no final do 9.º 
ano. 
Aspetos positivos: A atividade proporcionou aos alunos 
a recolha de informações sobre os diferentes cursos da 
Universidade, a realização de experiências, ajudando-os 
na tomada de decisão vocacional a realizar no final do 9.º 
ano. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Um Outro Olhar Sobre a 
"Nossa" Cidade 
- AT101 - Resp. - Paulo 
Campos 

Paulo Campos e Célia Carmo 21-04-2017 

A atividade decorreu de acordo com o previsto. Aspetos 
positivos: O elevado empenho dos alunos na preparação 
da atividade; a valorização do património cultural poveiro; 
o Convívio salutar professores/alunos. 
Aspetos negativos: Nada a salientar. 

Concurso "Eu sou 
Europeu"  
- AT15 - Resp. - António 
Gonçalves 

António Gonçalves; Delfina 
Pinheiro; João Sobrosa 

24-04-2017 

A atividade decorreu com normalidade. 
Os alunos tiveram uma postura e um comportamento 
irrepreensíveis, além de terem dignificado a ESEQ. 
A sua participação no concurso foi muito positiva e uma 
oportunidade de aprendizagem em contexto fora de aula. 
Aspetos positivos: A atitude, o comportamento e a 
participação ativa dos nossos alunos na atividade. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita de Estudo a 
Lisboa/Espaço Europa 
- VE12 Resp. - António 
Gonçalves 

António Gonçalves; Delfina 
Pinheiro; João Sobrosa 24-04-2017 

Participação no concurso "Eu Sou Europeu", onde 
estiveram presentes 20 alunos do 8.º e 9.º anos de 
escolaridade. Em simultâneo, 5 alunos das turmas CEI 
visitaram a cidade de Lisboa, as instalações do Estádio da 
Luz e o Museu Cosme Damião, Sport Lisboa e Benfica. 
Aspetos positivos: A atitude, comportamento, empenho, 
entusiasmo e convivência saudável entre todos os 
participantes.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 
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Participação no Concurso 
"Eu Sou Europeu" 
- VE5 Resp. - António 
Gonçalves 

António Gonçalves, Delfina 
Pinheiro, João Sobrosa 24-04-2017 

Participação no concurso "Eu Sou Europeu", onde 
estiveram presentes 20 alunos do 8.º e 9.º anos de 
escolaridade. Em simultâneo, 5 alunos das turmas CEI 
visitaram a cidade de Lisboa, as instalações do Estádio da 
Luz e o Museu Cosme Damião, Sport Lisboa e Benfica. 
Aspetos positivos: A atitude, comportamento, empenho, 
entusiasmo e convivência saudável entre todos os 
participantes.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita ao Jardim de 
Infância Monsenhor Pires 
Quesado  
- AT118 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 26-04-2017 

A atividade decorreu positivamente e cumpriu as 
expectativas criadas.  
Aspetos positivos: Conhecimento de novos espaços e 
atividades; enriquecimento pessoal e partilha de novas 
experiências. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visita de Estudo a  Londres  
- VE11 Resp. - Isabel 
Vieitas 

Grupo de Inglês 26-04-2017 

Os alunos conheceram, ao vivo, a história e as tradições 
britânicas. Os alunos utilizaram a língua inglesa, 
imergindo na cultura londrina e a sua multiculturalidade. 
Alargaram os seus conhecimentos da cultura britânica 
com a visita a vários museus e locais típicos e 
tradicionais. Aspetos positivos: O feedback dos alunos 
foi muito positivo. Os alunos tiveram a oportunidade de 
praticar a língua Inglesa fora do contexto de sala de aula e 
vivenciar a riqueza multicultural presente na cidade de 
Londres. Promoveu o espírito de partilha, de entreajuda e 
de amizade entre os alunos.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Jogos Desportivos 
Municipais  
- AT25 - Resp. - José Luis 
Gonçalves 

Grupo de Educação Física 27-04-2017 

Jornada de convívio de carácter competitivo entre as 
escolas do concelho. A atividade decorreu de forma 
bastante positiva.  
Aspetos positivos: elevada participação dos alunos e 
dos professores e excelentes níveis de todos os 
participantes.  
Aspetos negativos: Nada a salientar. 

Visita de Estudo a Córdoba 
e Sevilha 
- VE1 Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Ana Margarida Gomes, Mª 
Dores Silva, Carla Nogueira 27-04-2017 

A atividade decorreu conforme o planeado, com a 
participação ativa e entusiasta de todos os participantes.  
Aspetos positivos: Participação ativa e entusiasta de 
todos os participantes. Grande enriquecimento cultural.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Comemoração do Dia 
Mundial da Dança 
- AT29 - Resp. - Grupo de 
Educação Física 

Grupo de Educação Física 27-04-2017 

Comemoração do Dia Mundial da Dança. 
Workshop de dança contemporânea com turma do 12.º 
ano, aberto a outros participantes.  
Inscrições abertas para a participação em workshops de 
dança contemporânea a realizar no cine teatro Garrett, 
sob a organização de Nos da Dança e Performat, com a 
colaboração da CMPVZ. Sensibilização para diferentes 
formas de expressão, como a dança contemporânea. 
Colaboração com entidades exteriores à ESEQ. 
Aspetos positivos:  
Satisfação revelada pelos alunos após a participação no 
workshop.  
Aspetos negativos: Os workshops decorreram em tempo 
de aulas (das 10h30 às 13h), dificultando a adesão dos 
alunos. 

“Mostra de instituições do 
Ensino Superior na ESEQ” 
-  AT102 - Resp. - 
Conceição Prisco (SPO ) 

Conceição Prisco (SPO) 27-04-2017 

Participação de 26 instituições. Paralelamente decorreram 
duas palestras no auditório: uma sobre a FEUP 
“Engenharia para um mundo em mudança ”e outra sobre 
a ESMAD do IPP.  
Aspetos positivos: Contacto com ofertas formativas ao 
nível do ensino superior e conhecimento aprofundado de 
diferentes áreas de intervenção; avaliação positiva quer 
pelos alunos, quer instituições.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

“Em Lisboa, com Pessoa e 
Saramago”  
- VE3 Resp. - Isolete 
Milhazes 

Isolete Milhazes 02-05-2017 

A visita decorreu dentro da normalidade. Aspetos 
positivos: O visionamento da peça de teatro sobre o 
“Memorial do Convento,” em muito contribuiu para a 
compreensão da obra, por parte dos alunos tal como a 
visita à Casa Fernando Pessoa. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 
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Projeto Eça Dinâmica 
"Turismo Sustentável" - 
Famílias com História. ~ 
- AT13 - Resp. - Grupo de 
História 

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

03-05-2017 

Alunos e professores montaram uma exposição com 
objetos associados à história 
familiar/regional/nacional/mundial, que foi visitada pela 
comunidade escolar.  
Aspetos positivos: Diálogo intergeracional. 
Ligação Escola-Família. Preservação da memória familiar 
e coletiva. Interesse pelo estudo do passado. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

“Escola da Minha Vida”  
- AT117 - Resp. - Isabel 
Moreira 

Grupo de Educação Física e 
Isabel Moreira 

05-05-2017 

No âmbito da coreografia e dança realizada pelos alunos 
na apresentação no Dia da Escola da Minha Vida, alguns 
alunos estiveram em direto a desenhar os símbolos dos 
vários estabelecimentos escolares da região  
Aspetos positivos: O resultado visual foi bem apreciado 
e criou um ambiente de harmonia. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Espetáculo teatral 
- AT35 - Resp. - Ângela 
Grave 

Ângela Grave 05-05-2017 

Os alunos assistiram ao espetáculo e alguns foram 
convidados a "vestir" as personagens do "Auto da Barca 
do Inferno" servindo de figurantes/atores.  
No final, os alunos estabeleceram uma conversa informal 
com os atores sobre as opções do encenador, no que diz 
respeito à seleção das cenas a representar, bem como a 
opção dos cenários apresentados. Aspetos positivos: os 
alunos mostraram a sua satisfação por terem tido a 
oportunidade de representar algumas personagens. 
Consolidaram os conhecimentos da peça de Gil Vicente.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Equamat  
- AT63 - Resp. - Ana Rosa 
Costa 

Ana Rosa Costa 09-05-2017 

50 alunos do Ensino Básico distribuídos pelos 7.º, 8.º e 9.º 
anos de escolaridade, participaram no Equamat 2017, 
competições de Matemática a nível nacional organizadas 
pela Universidade de Aveiro, de forma responsável e 
muito competitiva.  
A ESEQ obteve o 10.º lugar em 124 escolas participantes, 
tendo algumas equipas chegado ao nível máximo.  
Aspetos positivos: Cooperativismo e o trabalho de 
equipa dos alunos bem como a aprendizagem que os 
mesmos desenvolvem ao exercitarem-se nos treinos 
online. 
Aspetos negativos: Falta de tempo na ESEQ para a 
preparação dos alunos. 

Safari fotográfico sobre 
Grafismos Arquitetónicos  
- AT126 - Resp. - Isabel 
Moreira 

Isabel Moreira 16-05-2017 

Registo fotográfico de grafismos arquitetónicos na praça 
do Almada. 
Aspetos positivos: correu conforme o previsto  
Os alunos aprenderam e puseram em pratica novos 
conhecimentos. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita ao Casino da Póvoa 
de Varzim 
- AT119 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

18-05-2017 

A visita ao Casino decorreu positivamente e satisfez 
plenamente as expectativas criadas. Aspetos positivos: 
Conhecimento de novos espaços e atividades; 
enriquecimento pessoal e partilha de novas experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

"Pensar, sentir, criar" 
- AT81 - Resp. - Graça 
Dinis 

Graça Dinis 18-05-2017 

Exposições de trabalhos selecionados dos alunos do 10.º 
H, no âmbito da disciplina de Desenho A. Os trabalhos 
fizeram parte do stande da ESEQ no Fórum das Escolas. 
Aspetos positivos: divulgação dos trabalhos dos alunos. 
Divulgação da ESEQ.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Visita de alunos de 9.º ano 
à Mostra Informativa 
"Formação e opções 
profissionais ao longo da 
vida " ano letivo: 2016/17  
- AT123 - Resp. - 
Conceição Prisco 
(Psicóloga) 

Conceição Prisco (Psicóloga) 18-05-2017 

A atividade decorreu no Pavilhão Municipal e permitiu aos 
alunos de 9.º ano da ESEQ o contato com as diferentes 
entidades e opções formativas da região. 
Aspetos positivos: A avaliação foi positiva Aspetos 
negativos: Nada a salientar 

Sessão de esclarecimento 
para pais de alunos de 9.º 
ano: Preparar com os filhos 
as decisões ano 
letivo:2016/17  
- AT124 - Resp. – SPO 
Conceição Prisco 

Conceição Prisco (Psicóloga) 18-05-2017 

Esta proposta, visou informar/esclarecer os encarregados 
de educação da oferta formativa existente após o 9.º ano 
de escolaridade, de modo a que possam ser agentes 
colaborativos no processo de tomada de decisão dos seus 
educandos. 
Aspetos positivos: Os objetivos foram atingidos. 
Aspetos negativos: Pouca adesão de pais sendo mais 
os pais de alunos de outras escolas que da própria ESEQ. 
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Mesa redonda para alunos 
do 9.º ano: “À conversa 
com...” ano letivo:2016/17  
- AT122 - Resp. - SPO 
(Conceição Prisco) 

Conceição Prisco -SPO 19-05-2017 

Inserida nas atividades de orientação vocacional, a 
atividade proporcionou aos alunos de 9.º ano da ESSE a 
oportunidade de aprofundarem o conhecimento sobre 
diferentes profissões através do contato com palestrantes 
convidados 
Aspetos positivos: A avaliação efetuada foi positiva.  
Aspetos negativos: Nada a salientar 

Visita ao Estádio do Rio 
Ave  
- AT120 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 24-05-2017 

A visita ao Estádio do Rio Ave não se concretizou, devido 
à falta de resposta do clube. Por isso, nesse mesmo dia, 
realizou-se uma atividade distinta, que passou pela visita 
à Academia Norte FIT (Póvoa de Varzim), onde os alunos 
praticaram exercício físico num ambiente diferenciado, 
que lhes permitiu socializar com outros elementos da 
comunidade.  
Aspetos positivos: Conhecer locais relacionados com o 
desporto; praticar exercício físico; dar a conhecer novos 
espaços e atividades; enriquecimento pessoal e partilha 
de novas experiências.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Visita guiada à Igreja 
Matriz da Póvoa de Varzim  
- AT33 - Resp. - Ângela 
Grave 

Ângela Grave 25-05-2017 

Os alunos contactaram com a Arte Barroca na Póvoa de 
Varzim, apreciando a decoração da Igreja Matriz da Póvoa 
de Varzim.  
Aspetos positivos: Os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer o património artístico da sua localidade; 
Consolidaram os conhecimentos acerca da Arte Barroca 
na Póvoa de Varzim.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

“O galego:  uma língua, 
uma cultura” 
- AT49 - Resp. - Ana 
Margarida Gomes 

Ana Margarida Gomes, Luís 
Marcelino Viana, Maria Dores 

Silva, 
26-05-2017 

Não foi possível realizar a atividade, devido à greve geral 
da função pública que ocorreu no dia previsto para a sua 
realização. Não houve posteriormente possibilidade de 
remarcar esta atividade, devido à marcação de testes e da 
aproximação do fim do ano letivo.  
Aspetos positivos: Nada a registar  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Debate Oficial (1 Debate 
correspondente ao 3.º 
Período Letivo) 
- AT116 - Resp. - 
Alexandre Pinto Rodrigues 
Galiza Sousa / Associação 
de Estudantes 

Alexandre Pinto Rodrigues 
Galiza Sousa; José Edgar 

Alheia Cabreira; Leandro João 
Silva Braga; Luana Filipa 
Gavina Festas; Inês Filipa 

Spínola e Silva; Diana 
Alexandra Amorim Campos 

26-05-2017 

Não se realizou por motivos de greve.  
Aspetos positivos: Nada a registar.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Aula de ioga para melhor 
gerir o stresse dos exames 
- AT125 - Resp. - Maria 
Filomena Pacheco 

Maria Filomena N. S. Costa 
Pacheco 28-05-2017 

A atividade decorreu como previsto (aula de ioga 
ministrada por professor credenciado) e foram atingidos 
os objetivos de preparar os alunos para a gestão do 
stresse na preparação dos exames.  
Aspetos positivos: Preparação dos alunos para a gestão 
do stresse na preparação dos exames.  
Aspetos negativos: Nada a registar. 

“Modelos iónicos 3D” 
- AT85 - Resp. - Carlos 
Baptista 

Carlos Baptista, Maria José 
Trovão, Paulo Ferreira, José 

Carlos Lima, Roberto Carvalho, 
José Santos, Manuel Rato e 

docentes de Física e Química 

30-05-2017 

Criação de uma centena de peças tipo "puzzle" com 
modelos iónicos para apoio à lecionação de conteúdos da 
disciplina de Física e Química, do 8.º ano de escolaridade 
apresentados em dois expositores colocados na entrada 
da ESEQ, assim como outros modelos criados pela 
impressora 3D da ESEQ.  
Aspetos positivos: Apresentação de modelos criados 
pelos docentes de informática num programa de 
modelação tridimensional foi usada a impressora 3D para 
os tornar reais. Estes modelos iónicos criados vão ser 
usados nas aulas do 8.º ano de escolaridade na disciplina 
de Física e Química. Segundo a opinião do coordenador 
Manuel Rato a ESEQ passa a ter disponível um kit 
completo para o apoio na lecionação dos modelos iónicos 
permitindo ao aluno interagir com modelos iónico plásticos 
facultando uma melhor compreensão da nomenclatura 
dos compostos iónicos  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Torneio de Basquetebol  
- AT130 - Resp. - Grupo 
Educação Física 

Grupo de Educação Física 30-05-2017 

A atividade decorreu como o previsto.  
Aspetos positivos: Elevada adesão dos alunos ao 
Torneio, o empenho e competição evidenciados durante a 
atividade. 
Aspetos negativos: Avaliações na data do Torneio. 
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Visita à Academia Norte 
FIT  
- AT121 - Resp. - Maria 
João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

Maria João Niz Casanova e Ana 
Maria Figueiredo 

31-05-2017 

A visita à Academia Norte FIT foi antecipada. Em troca 
realizou-se uma aula de natação no Clube Desportivo da 
Póvoa de Varzim e um almoço convívio entre os alunos do 
10.º H, 11.º G e as professoras.  
A atividade decorreu positivamente e superou as 
expectativas criadas. 
Aspetos positivos: Vivência de novas experiências; 
conhecimento de novos espaços e atividades; promoção 
do convívio entre os alunos em contextos sociais e 
momentos de confraternização e partilha entre 
participantes. 
Aspetos negativos: Nada a registar. 

Turismo sustentável - Eça 
Dinâmica  
- AT94 - Resp. - Isabel 
Vieitas 

Isabel Vieitas 31-05-2017 

No âmbito do projeto Eça Dinâmica os alunos que 
participaram na visita de estudo a Londres em abril, 
através das suas vivências e de fotografias, 
proporcionaram um debate com os restantes alunos da 
turma sobre Londres, a sua história e multiculturalidade. 
 Aspetos positivos: Esta atividade na sala de aula foi 
muito enriquecedora a nível de vivências e de partilha de 
conhecimentos. Os alunos participaram de forma ativa no 
debate. Aspetos negativos: Nada a referir. 

Exposição “Metamorfoses” 
- AT128 - Resp. - prof 
isabel moreira 

Isabel Moreira 31-05-2017 

Exposição no corredor de entrada da ESEQ de trabalhos 
realizados no âmbito de aula da disciplina de Desenho 
aplicando conteúdos programáticos de módulo/padrão. 
Aspetos positivos: Avaliação de acordo com os critérios 
de avaliação da disciplina. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

“Narrativas de Fátima” - 
AT18 - Resp. - Aida Melo Aida Melo 01-06-2017 

Realização de investigação e pesquisa sobre o fenómeno 
de Fátima no contexto das comemorações do centenário 
das aparições. Nas aulas de EMRC os alunos 
contactaram com informação relevante relacionada com 
esses acontecimentos - fotografia, vídeos, publicações 
jornalísticas e outras - a partir da qual redigiram os textos 
que levaram a exposição com o título: "Fátima de A a Z". 
Aspetos positivos: Os objetivos definidos para esta 
atividade foram alcançados. Releva também: 
- O interesse dos alunos por fenómenos desta índole ficou 
patente pela forma como o questionaram e debateram nas 
aulas; 
- A relevância duma abordagem do fenómeno de Fátima 
num prisma académico e científico; 
- A apresentação de várias narrativas do ocorrido através 
da diversidade bibliográfica. Aspetos negativos: Nada a 
assinalar 

Leonardo da Vinci – “As 
Invenções do Génio” – 
- VE24 Resp. - Ondina 
Morim 

Ondina Morim 
Marcelino Viana 02-06-2017 

Visita guiada à exposição "Leonardo da Vinci - As 
Invenções do Génio" 
Aspetos positivos: Desenvolvimento da 
interdisciplinaridade: a obra de Leonardo da Vinci interpela 
tanto os alunos das áreas de artes como das ciências. 
Promoção de momentos de convivência, sentido de 
camaradagem e cooperação. 
Estímulo do sentido criativo, através do exemplo da vida e 
obra de um dos maiores génios de todos os tempos e cuja 
inovação e criatividade se desenvolveu por áreas 
temáticas diversas. 
Contacto com a vida e a obra de Leonardo da Vinci, 
percebendo a partir delas o contexto social e cultural do 
Renascimento.  
Aspetos negativos: O atraso com que os alunos 
entraram na exposição, a que os professores 
responsáveis pela visita de estudo são alheios, fez com 
que esta se desenrolasse de uma forma mais rápida, 
impossibilitando, assim, um olhar mais demorado sobre as 
peças expostas. 

Vagueando pela Lisboa de 
"Os Maias", de Antero e de 
Cesário 
- VE23 Resp. - Margarida 
Costa Almeida 

Margarida Costa Almeida 05-06-2017 

A atividade decorreu conforme previsto. 
Os objetivos foram plenamente atingidos. Aspetos 
positivos: Cumprimento de horários; boa disposição; 
realização do percurso previsto; condições meteorológicas 
favoráveis. Aspetos negativos: Nada a registar. 



 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016/2017 
80/90 

Percursos literários: de 
Camões a Saramago  
- VE27 Resp. - Fátima 
Guedes e Conceição Cruz 

Fátima Guedes 
Conceição Cruz 05-06-2017 

A viagem decorreu conforme os objetivos previstos: de 
manhã, a visita orientada à Fundação Saramago, seguida 
de percurso, a pé, pela Baixa Pombalina; de tarde, visita 
guiada ao Padrão dos Descobrimentos. Aspetos 
positivos: Um maior e melhor conhecimento do escritor 
Saramago, com vista a despertar o gosto pela leitura da 
sua obra. 
Contacto direto com alguns dos espaços físicos 
intimamente ligados à vida e obra dos escritores Eça de 
Queirós e Fernando Pessoa; 
Valorização do património cultural português; 
Convívio salutar professores/alunos. 
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Percursos literários: do 
Barroco à 
Contemporaneidade - - 
VE25 Resp. - Fátima 
Guedes e Conceição Cruz 

Visita de estudo não realizada e 
substituída pela visita de estudo 

"De Camões a Saramago" 
05-06-2017 

Visita de estudo não realizada e substituída pela visita de 
estudo "De Camões a Saramago" Aspetos positivos: 
Visita de estudo não realizada e substituída pela visita de 
estudo "De Camões a Saramago"; 
Aspetos negativos: Visita de estudo não realizada e 
substituída pela visita de estudo "De Camões a 
Saramago" 

"Entre espaços" 
- AT80 - Resp. - Graça 
Dinis 

Graça Dinis, alunos do 12.º H 06-06-2017 

Exposição de pinturas em tela e desenhos dos alunos do 
12.º H no âmbito da disciplina de Oficina de Arte. A 
exposição decorre no corredor de entrada da escola. Os 
trabalhos também foram expostos no simpósio da 
Exponor em representação da ESEQ.  
Aspetos positivos: divulgação dos trabalhos dos alunos 
dentro e fora da escola. Representação da ESEQ em 
eventos. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar 

“Rusgas Poveiras” AT61 - 
Resp. - Helena Sá 

Helena Sá 
Augusta Ferreira 

12-06-2017 

A atividade decorreu junto à entrada da ESEQ, à mesma 
assistindo o Direto, professores, funcionários, alunos e 
alguns familiares dos alunos.  
Aspetos positivos: O entusiasmo com que os alunos 
participaram e adesão de elementos da comunidade 
educativa.  
Aspetos negativos: Nada a referir. 

Passeio - Convívio - ESEQ  
- AT131 - Resp. - Graça 
Campos 

Graça Campos e Diretor da 
ESEQ 

11-07-2017 

Visita ao Palácio da Brejoeira e piquenique no Parque das 
Termas de Monção. 
Visita ao Convento de S. Paio, em Vila Nova de Cerveira 
(património da família do escultor José Rodrigues, tendo 
sido atelier do escultor e agora local de exposição de 
arte). 
Aspetos positivos: este passeio - convívio possibilitou 
um excelente momento de confraternização entre os 
professores e outros funcionários da ESEQ, além de 
permitir o enriquecimento cultural dos participantes. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Cerimónia de Entrega dos 
Diplomas do Quadro de 
Valor e Excelência  
- AT132 - Resp. - 
Margarida Pinheiro da 
Costa Almeida 

Margarida Pinheiro da Costa 
Almeida 

José Luís Gonçalves 
12-07-2017 

Cerimónia de homenagem aos alunos que receberam 
diplomas de mérito e valor. Aos mesmos foram também 
distribuídos livros. Momentos artísticos executados por 
alunos para além de intervenções de responsáveis da 
ESEQ e da comunidade discursaram. 
Aspetos positivos: Os objetivos foram alcançados, as 
reações foram muito positivas. Aspetos negativos: 
Número de lugares reduzido para as necessidades do 
evento. 

“Geógrafo do Ano” 
- AT14 - Resp. - António 
Gonçalves 

António Gonçalves 
Delfina Pinheiro 
João Sobrosa 

19-09-2017 

A atividade decorreu conforme o previsto e de forma 
satisfatória. 
No final do ano letivo foi apurado o respetivo vencedor por 
ano de escolaridade. 
Aspetos positivos: O trabalho realizado pelos alunos e o 
empenho revelado. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

Prova de Livros  
- AT91 - Resp. - Inês 
Soares 

Inês Soares 17-10-2017 

Alunos convidados a escolherem um livro que não 
conhecessem ou que provavelmente nunca escolheriam. 
Conforme sugestão na "ementa da prova de livros" 
convidados a descobrirem o livro, exporem os detalhes 
deste processo, a argumentarem sobre as conclusões 
havidas e a comunicá-las aos restantes elementos da 
turma e docentes presentes. 
Recursos materiais: ementa (desdobráveis em papel A4) 
Aspetos positivos: O prazer de ler, o debate sobre a 
leitura efetuada  
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Desenvolvimento de hábitos de exploração/fruição do livro 
como um "todo". Aspetos negativos: Nada a assinalar 

Concurso “Geração €uro” 
- AT32 - Resp. - Mário Dias Mário Dias 08-11-2017 

A turma do 12.º I, organizada em cinco equipas, participou 
num concurso europeu sobre o Euro e a política monetária 
do BCE através de várias fases de seleção mediante a 
resposta a questionários online organizados pelo Banco 
de Portugal, enquanto entidade do sistema de bancos 
centrais.  
Aspetos positivos: O elevado interesse e motivação dos 
alunos para a temática da política monetária e da história 
do euro. 
A excelente pontuação obtida pela generalidade das 
equipas participantes. Aspetos negativos: Nada a 
registar. 

Comemoração do "Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos" - AT42 - Resp. - 
João Jorge Lourenço 

Jorge Lourenço 05-12-2017 

A exposição dos trabalhos contou com a colaboração da 
biblioteca da escola.  
Aspetos positivos: Sensibilização para a importância da 
defesa dos direitos humanos. 
Grande criatividade e imaginação da maioria dos alunos. 
Espirito colaborativo na elaboração dos trabalhos.  
Aspetos negativos: Nada a assinalar. 

"Prepara a tua mente para 
o sucesso" 
- AT52 - Resp. - Helena 
Mateus 

Helena Mateus 15-12-2017 

Palestra no âmbito do projeto "Eça Dinâmica", proferido 
pela psicóloga Julieta Vasconcelos com o tema " Prepara 
a tua mente para o Sucesso ". 
A palestra decorreu dentro da normalidade em que os 
alunos e os Encarregados de Educação participaram 
ativamente. 
Aspetos positivos: Alguns Encarregados de Educação 
encontraram respostas a algumas dúvidas relativas ao 
desempenho dos seus educandos. 
Mais informação sobre autocontrole e controlo da 
ansiedade. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar 
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5. ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DA ESEQ 

No decorrer do ano letivo 2016/2017 a Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESEQ 

desenvolveu as atividades seguintes, concluindo o seu trabalho com um balanço altamente positivo. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização 

Reunião com os Pais e 
Encarregados de Educação 

Promover participação dos pais e E.E na vida escolar. 
Partilhar 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 e 2.º Período. 
 
Janeiro e Abril 2016 

Atendimento a Pais e 
Encarregados de Educação. 

Apoio e esclarecimentos aos pais e E.E. 
Associação de Pais, Pais e 
Encarregados de Educação 
(E.E) 

Segunda-feira das 18h 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 foi 
convidada 

Alguns membros da 
Associação de Pais 

Ao longo do ano letivo 

Cooperação com a Diretor 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 
da ESEQ, 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 
 

21 de novembro a  16 de 
dezembro de 2016 

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; 
palestrantes a convite 

Fevereiro/Março de 2016 (21h) 

Concurso de trabalhos dos 
alunos nas diversas áreas 

“Eça dinâmica:” 
Subordinada ao tema que a ESEQ escolheu para 
2016/17  

APEE/AESEQ, professores, 
alunos 

Apresentação durante o 2.º 
período. 
Web para promoção dos 
trabalhos em maio. 
Entrega prémios a 6 de junho – 
Festa de Encerramento (21h) 

Dia do aluno Colaboração com a Associação de Estudantes  
APEE/ESEQ, Assoc. de 
Estudantes Fevereiro/Março 2017 

 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, docentes, 
funcionários e Direção 

3 de junho 2017 
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” 
“Reutilizar é melhor que reciclar” 
Incentivar a partilha para toda a comunidade escolar a 
nível nacional 

APEE/AESEQ, com apoio da 
Direção da Escola, 
funcionários e CMPV 
 

Durante o período escolar às 
segundas das 18h às 19h30;  
Verão em regime diário de 
10/7/17 a 8/9/17 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 da página seguinte. 

 
Tabela 6.2.1 - Quadro comparativo dos resultados escolares (2015/16 e 2016/17) 

 
 
Globalmente, os resultados escolares da ESEQ, em 2016/2017 tiveram uma ligeira melhoria 

relativamente ao ano letivo anterior (0,1% de transições/aprovações). Verificaram-se taxas máximas de 

aprovação (100%) nos 7.º, 8.º e 9.º Anos do Ensino Básico e nos 1.º, 2.º e 3.º Anos do Ensino Profissional. 

2015/16

Total de 

Alunos
Trans i tou

Não 

Transi to

u

Concluiu
Não 

Concluiu

Anulou 

Matrícula

Transferid

o

Excluído 

e/ou 

Retido por 

fa l tas

Em 

Processo 

de 

Aval iação

Taxa de 

Retenção / 

Desistência

Taxa de 

Transição 

Aprovação

Taxa de 

Transição 

Aprovação

7º Ano 57 57 0,0% 100,0% 96,4% 3,6%

8º Ano 57 57 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

9º Ano 56 56 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

1º Ano 29 1 1 27 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

2º Ano 28 1 27 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

3º Ano 25 25 0,0% 100,0% 57,1% 42,9%

10º Ano 367 295 46 2 24 13,5% 86,5% 91,0% ‐4,5%

11º Ano 282 252 17 4 8 1 6,7% 93,3% 95,3% ‐2,0%

12º Ano 311 255 51 1 3 1 16,9% 83,1% 81,2% 1,9%

1212 661 63 336 51 8 37 2 54 9,9% 90,1% 90,0% 0,1%

 Secundario

 Profissional

Científico 

Humanístico

Total

TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR ‐ 2016/17 2016/2017

Variação 

2017/2016Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Básico Regular
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De realçar a melhoria (42,9%) da taxa de transição dos alunos do 3.º Ano do Curso de Multimédia, a qual 

foi bastante baixa no ano transato, devido ao facto de terem sido excluídos por excesso de faltas 8 alunos. 

De salientar o facto de 90,1% dos alunos matriculados nesta escola terem conseguido transitar de 

ano e/ou concluir os estudos, mais 0,1% 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) - 2016/17 

 

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

2016/17, continuaram a ser superiores às homólogas nacionais, em todos os anos de escolaridade e em 

todas as ofertas educativas. 

Note-se que, no 7.º Ano do Ensino Básico, no 10.º Ano do Ensino Secundário e no 3.º Ano do Curso 

Profissional, as taxas de sucesso / conclusão foram superiores às homólogas nacionais em valores da 

ordem dos dois dígitos.  

Tabela 6.2.3 - Número de Diplomas Emitidos 2016/17 

 

A Tabela 6.2.3 evidencia um aumento do número de diplomas emitidos, o qual tem vindo a aumentar nos 

últimos anos. 

 
 

  

ESEQ Nacional Dif.
7º Ano 100,0% 87,8% 12,2%
8º Ano 100,0% 92,9% 7,1%
9º Ano 100,0% 92,1% 7,9%

10º Ano 86,5% 84,6% 1,9%
11º Ano 93,3% 90,8% 2,6%
12º Ano 83,1% 69,5% 13,6%

1º Ano 100,0% 98,3% 1,7%
2º Ano 100,0% 99,2% 0,8%
3º Ano 100,0% 71,0% 29,0%

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo Taxa de Sucesso 

Sec. Profissional

Sec. Regular

Básico

Alunos matriculados no 

12.º Ano
N.º  de Diplomas Rácio

2014/2015 323 238 73,7%

2015/2016 369 297 80,5%

2016/2017 331 280 84,6%
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Tabela 6.2.4 - Quadro comparativo das classificações médias obtidas na primeira fase dos exames nacionais, pelos 
alunos internos – 2016/17 

 
 

Os alunos da ESEQ obtiveram classificações médias positivas, iguais ou superiores a 10 valores, em 

todos os exames nacionais realizados na primeira fase. Os resultados dos alunos do 9.º Ano foram de 72 e 70 

pontos em 100 e em Português e Matemática, respetivamente (Tabela 6.2.4) e, em ambos os casos, superiores 

aos homólogos nacionais (14 e 17 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: Economia (-1,2), Espanhol (-

0,4) e Matemática B (-1,0). 

 

Figura 6.2.1 – Acesso ao ensino superior – 2016/17 

 
 

Pela análise do gráfico da Figura 6.2.1, verifica-se uma ligeira diminuição (- 2%) da taxa de acesso ao 

ensino superior, na primeira fase. 85% dos alunos candidatos acederam ao ensino superior na primeira fase de 

candidatura. 

NACIONAL NACIONAL

Internos Diferença Internos Diferença

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

702 Biologia Geologia 154 118 101 1,7 132 123 103 2,0

706 Desenho A 33 130 128 0,2 28 149 134 1,5

712 Economia A 26 126 110 1,6 22 109 121 ‐1,2

547 Espanhol 29 122 121 0,1 20 143 147 ‐0,4

714 Filosofia 22 91 107 ‐1,6 13 113 107 0,6

715 Física e Química A 149 124 111 1,3 151 114 99 1,5

719 Geografia A 80 111 113 ‐0,2 69 113 110 0,3

708 Geometria Descritiva A 34 105 115 ‐1,0 26 137 119 1,8

623 História A 83 113 95 1,8 69 124 103 2,1

835 MACS 18 145 114 3,1 28 125 101 2,4

635 Matemática A 191 126 112 1,4 181 124 115 0,9

735 Matemática B 13 144 123 2,1 13 118 128 ‐1,0

639 Português 326 115 108 0,7 283 126 111 1,5

91 Português (9.º Ano) 28 65 57 8 56 72 58 14

92 Matemática (9.º Ano) 28 68 47 21 56 70 53 17

2017

ESEQ

Internos

2016

ESEQ

Internos
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Tabela 6.2.5-Evolução do Quadro de Excelência – 2014/15 

 
 

Pela análise do número de alunos que integraram o Quadro de Excelência (QE), pode concluir-se que 

13,6% dos alunos matriculados integraram o Quadro de Excelência em 2016/2017, percentagem superior 

(13,6%) à verificada em 2015/2016 (12,9%). De realçar também os cinco alunos que acederam ao Quadro de 

Valor. (vide Tabela 6.2.5) 

 

Tabela 6.2.6 - Dados relativos ao abandono escolar – 2016/2017 

 

 

Pela Tabela 6.2.6 verifica-se que não houve qualquer desistência no Ensino Básico e que no Ensino 

Secundário, houve dez casos de anulação de matrícula / exclusão por excesso de faltas, correspondentes a uma 

taxa de abandono/desistência de 0,85% dos alunos matriculados; a melhor de sempre.  

  

2014/2015 2015/2016

QE QE QE QV

7º 4 8 6

8º 2 7 10

9º 4 1 6

10º 22 36 39 1

11º 41 27 45 1

12º 58 74 54 3

Total  131 153 160 5

Total Alunos 1212 1189 1175 1175

Taxa de Integração no QE 11% 12,9% 13,6% 0,4%

Total alunos = n.º alunos matriculados ‐ n.º alunos transferidos

2016/2017

Número de alunos do Quadro de Valor e Excelência, por ano de 

escolaridade

ABANDONO ESCOLAR ‐ 2016/17

2014/15 2015/16 2016/17

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 1 2

11º Ano Sec. Científico‐Humanísticos 7 6 5

12º Ano Sec. Científico‐Humanísticos 10 7 2

Ensino Secundário 22 15 10

ABANDONO TOTAL (EF+AM) 22 15 10

Total de Alunos Matriculados (excluídas as transferências) 1212 1189 1175

Taxa de Desistência  1,82% 1,26% 0,85%
AM ‐ Anulação de matrícula

EF ‐ Exclusão por excesso de faltas/Retenção por excesso de faltas
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6.3. NOTAS FINAIS RELATIVAS AOS RESULTADOS E ABANDONO ESCOLARES 

Ao longo de 2016/2017 são de salientar as seguintes evidências: 

A taxa de transição/aprovação melhorou 0,1% relativamente a 2015/2016, situando-se nos 90,1%.  

Em todos os anos de escolaridade e em todas as ofertas formativas, as taxas de “sucesso escolar” da 

ESEQ foram superiores às homólogas nacionais e superiores a 90%, exceto nos 10.º e 12.º Anos do Ensino 

Secundário (regular e profissional). No 12.º Ano a taxa de sucesso foi de 83,1% e no 3.º Ano do curso 

profissional foi de 100,0%. Em ambos os casos, superiores às homólogas nacionais em 13,6% e 29,0% 

respetivamente. Foram as melhores taxas de sucesso dos últimos anos. 

O abandono escolar diminuiu 0,41% relativamente a 2015/2016, situando-se em 0,85%, a melhor taxa 

de sempre e bastante inferior ao limite previsto no Projeto Educativo e no Contrato de Autonomia da ESEQ. 

Nas quinze disciplinas sujeitas a exame nacional, as classificações médias alunos da ESEQ foram 

superiores à homólogas nacionais em 12 e inferiores em 3. 

A taxa de colocação dos alunos no ensino superior – 1ª fase – foi de 85%, ligeiramente menor que a 

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 foram superiores 

aos contratualizados em sede de contrato de autonomia. 

. 
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7. AVALIAÇÃO GLOBAL 

No ano letivo 2016/2017, a execução do Plano de Atividades decorreu conforme planeado. Os diversos 

órgãos, estruturas e responsáveis propuseram a realização de 170 atividades (o número mais elevado dos 

últimos 10 anos), tendo sido realizadas 163. Este facto demonstra o empenho de todos em criar contextos de 

aprendizagem diversificados e enriquecedores da formação dos alunos e, por outro lado, um forte compromisso 

com a execução do Plano de Atividades conforme, aliás, vem sendo hábito. 

O Plano Anual de Atividades constitui-se como instrumento de trabalho que organiza, calendariza e 

regula as iniciativas e atividades levadas a cabo pelos atores escolares. A sua execução demonstra o dinamismo 

da comunidade escolar e contribui para a prossecução dos objetivos vertidos no Projeto Educativo e no Contrato 

de Autonomia da ESEQ. Destacam-se as seguintes atividades: 

1. A eleição e tomada de posse dos vários órgãos e estruturas da ESEQ, para o mandato 2017/2021, 

nomeadamente a constituição do Conselho Geral e a eleição do Diretor. 

2. A consolidação da melhoria de serviços prestados tendo em vista a manutenção de padrões de qualidade e 

exigência que garantam a certificação de qualidade segundo normas europeias. 

3. O lançamento de concurso e admissão de um Assistente Social, no âmbito do desenvolvimento do Contrato 

de Autonomia.  

4. 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.    

5. O sentido da responsabilidade e da participação cívica de alunos, pais e encarregados de educação, bem 

como o dinamismo emprestado por estes membros da comunidade educativa na realização e colaboração 

de diversos eventos levados a cabo, como por exemplo o “Dia do Aluno”, a festa de “encerramento do ano 

letivo” e o Banco de troca de manuais escolares. 

6. A quantidade, variedade e riqueza educativa das atividades levadas a cabo pelos docentes com os 

respetivos alunos, nomeadamente visitas de estudo, conferências, palestras, exposições, projetos e 

variadas atividades desportivas, num total de total de170 propostas das quais, apenas, 7 não se realizaram. 

7. O caráter aberto e dinâmico do PAA da ESEQ que acolheu, após aprovação do documento original, 93 

novas propostas apresentadas ao longo do ano letivo. 

8. A participação no Projeto Escola da Minha Vida, o qual recolheu a participação de elevado número de 

alunos da ESEQ, muito deles premiados em vários concursos. 

9. A publicação do Jornal ECOS, na sua 8.ª edição. 

10. O desenvolvimento das atividades ligadas ao clube de Cinema 8 e Meio, nomeadamente a 10.ª edição do 

Concurso Nacional de Vídeo Escolar. 
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11. As obras de remodelação dos Laboratórios de Físico-Química. 

12. 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. 

13. O esforço em propiciar apoio pedagógico a todos os alunos que dele necessitaram e/ou o procuraram. A 

este respeito, nunca será demais sublinhar o extraordinário trabalho dos professores da ESEQ que 

prestaram dezenas de horas semanais de apoio contribuindo para a melhoria dos resultados escolares. 

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 e lutar contra o abandono 

escolar.  

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 se ter vindo a 

reduzir. 

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, é de sublinhar o 

relevante apoio das Associações de Estudantes e de Pais no planeamento e desenvolvimento de várias 

atividades culturais, desportivas e de salutar convívio entre os membros da Comunidade Escolar.  

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 crescente consciencialização de comunidade escolar para a necessidade de práticas relacionadas com a 

responsabilidade social, através de ações de solidariedade social e de proteção ambiental. 

19. A melhoria verificada nos resultados escolares, nomeadamente ao nível das taxas de sucesso escolares - 

superiores às homólogas nacionais em todos os anos e cursos - e ao nível da redução do abandono 

escolar. 

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, 29 de novembro de 2017 
 

O Diretor 
 

 José Eduardo Lemos 
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8. APROVAÇÃO 

Após análise pormenorizada do Relatório de Execução do Plano Anual de Actividades do ano letivo de 

2016/17, cumprindo o estipulado na alínea f, do nº 13º, secção I, do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, 

republicado com as alterações do Decreto-Lei nº 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 2016/2017, reconhecendo 

desde já, o elevadíssimo número de atividades levadas a bom termo. Essas atividades foram realizadas com a 

participação de alunos, professores, funcionários e encarregados de educação, tendo contribuído, queremos 

acreditar, para o enriquecimento pessoal de todos os que nelas participaram e potenciando também a 

colaboração e o trabalho em grupo. O Conselho Geral agradece, finalmente, a colaboração de todas as 

entidades, nomeadamente públicas, que as tornaram possíveis 

 

 

 
O Presidente do Conselho Geral 

 

 
 

José Carlos Henriques Silva 
 
 
 

 


