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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 2011/2012. 

O presente relatório incide sobre toda a atividade desenvolvida pela ESEQ no ano letivo de 2011/2012, 
desde o dia 1 de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012. 
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1.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS DA ESEQ 

O Plano Anual de Atividades (PAA) 2011/2012 foi elaborado em função das propostas emanadas de 
todos os órgãos e estruturas da ESEQ, responsáveis por todas as atividades escolares planificadas para o ano 
letivo. 

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

Ao longo do ano escolar de 2011/2012, o Conselho Geral realizou cinco reuniões, sendo quatro ordinárias 
e uma extraordinária. 

 A sua atividade iniciou-se com a apresentação do relatório síntese das atividades, relativas ao ano 
transato. Seguiu-se o processo de atualização dos representantes dos pais e encarregados de educação pelo 
que tornou necessário a confirmação dos nomes dos representantes da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, o que só foi possível, após a sua primeira Assembleia Geral Ordinária. Durante este período que 
precedeu a primeira reunião, o Conselho Geral através do seu presidente participou, a convite do Senhor Diretor 
da ESEQ, na cerimónia do “Dia do Diploma” que teve como objetivo entregar os diplomas aos alunos que 
completaram o Ensino Secundário e o prémio de mérito à aluna que obteve a média mais elevada da ESEQ. 
Refira-se, a propósito, que lamentavelmente, à última hora, foi anulado pelo Ministério da Educação o valor 
monetário previsto para este prémio. Na sua alocução, dirigiu algumas palavras de agradecimento, esperança e 
confiança no futuro.  

A primeira reunião deste órgão aconteceu apenas em dois de dezembro, contemporizando-se, com o 
objetivo de aprovar, o Relatório de Execução do Plano de Atividades de 2010/2011, já que o início do ano 
escolar foi relativamente atribulado, por motivos que se prendem com a necessidade de desenvolver num curto 
período de tempo, os processos relativos à avaliação do desempenho dos professores, ao Contrato de 
Autonomia e a uma ação de avaliação externa, a cargo da IGE e que decorreu nos dias 5 e 6 de dezembro. Tal 
não permitiu a execução antecedente daquele relatório que foi aprovado apenas em reunião do Conselho 
Pedagógico, de 30 de novembro de 2011.  

Nesta reunião do Conselho Geral foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Final de Execução do Plano 
de Atividades de 2010/2011, de acordo com a alínea f), do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, 
considerando-se que o mesmo “é fruto de um trabalho árduo de todos os agentes educativos da ESEQ, 
traduzindo o seu empenho, determinação e brio profissional; patenteia o caráter aberto do Plano Anual de 
Atividades de 2010/2011, em constante renovação, sempre pronto a acolher novas atividades, enriquecendo-se, 
ora com o natural, inesperado, espontâneo, inovador, ora com o pensado, refletido, trabalhado; transmite o 
dinamismo de uma escola, em que o trabalho é a principal arma para o sucesso educativo; traduz um elevado 
grau de consecução de atividades, espelhando um sentido de responsabilidade ímpar dos seus agentes”. 

Nessa mesma reunião, o Conselho Geral da ESEQ, cumprindo o estipulado pela alínea e, do artigo 13º 
do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades de 2011/12 
considerando que o mesmo “reúne todas as atividades dos diversos proponentes, quer no âmbito da Direção, 
quer do Conselho Pedagógico, em sintonia com os objetivos estratégicos do Projeto Educativo da ESEQ; é um 
instrumento de trabalho que dá a conhecer a participação de todos agentes educativos da ESEQ, revelando uma 
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escola ativa; apresenta um formato e organização original; e apesar de evidenciar alguma ambição, tal como em 
anos anteriores, a experiência anterior, afigurando-se como garantia de exequibilidade”.  

Por fim o Presidente do Conselho Geral alertou os membros para a ação de Avaliação Externa a que a 
ESEQ estará sujeita, a cargo da IGE, no dia 5 e 6 de dezembro. A apresentação da ação à comunidade ocorrerá 
no dia 5 de dezembro, pelas 9 horas, no auditório da ESEQ, recordando que o encontro entre avaliadores e 
membros do Conselho Geral às 11 horas do mesmo dia. Aconselhou apenas aos seus membros que dessem à 
equipa de avaliação externa a imagem real de união, trabalho e atuação pela qual se tem pautado a conduta 
deste órgão, desde a sua tomada de posse em 27 de março de 2009.  

A segunda reunião decorreu em dezassete de fevereiro de 2012. O Conselho Geral aprovou, nos termos 
do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, as linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento 
da ESEQ para o ano civil de 2012, prevendo-se uma certa contenção nas despesas, perante a grave crise 
económica que se vive a qual, no entanto, não deverá ser entrave ao bom funcionamento e concretização das 
atividades aprovadas no Plano Anual de Atividades.  

Seguidamente, foi feita uma apreciação sobre avaliação externa da ESEQ, concretizada nos dias 5 e 6 de 
dezembro de 2011, discordando-se da forma pressionante como a Inspeção Geral de Educação procurou 
interferir no Projeto Educativo da ESEQ, mormente nas suas linhas de orientação, tendo sido relembrado que 
este documento: “é da inteira responsabilidade da ESEQ”; “foi aprovado pela extinta Assembleia de Escola e que 
o Conselho Geral não sentiu necessidade de o alterar até agora”. Ainda nesta reunião, o Conselho Geral decidiu, 
por unanimidade, subscrever na íntegra um documento da responsabilidade do Diretor da ESEQ designado 
como “Contraditório” o qual expressa e fundamenta discordância da leitura e avaliação da Inspeção Geral de 
Educação sobre a ESEQ. O Conselho Geral, após discussão e análise do mesmo, entende comungar da mesma 
opinião do Diretor, ou seja, considerando que “há dados não fundamentados, opinativos e mesmo incorretos, 
suscetíveis de uma diferente leitura da realidade escolar, o que parece justificar uma nova reavaliação.” 

Em treze de abril de 2012, o Conselho Geral reuniu extraordinariamente para analisar, discutir e tomar 
posição sobre a proposta do Diretor Regional de Educação do Norte (DREN), relativamente à agregação de 
escolas/agrupamentos no Conselho Geral da Póvoa de Varzim. 

O Conselho Geral, debruçando-se sobre este ponto único, considerou não haver qualquer vantagem na 
agregação da ESEQ com o agrupamento de Escolas Cego do Maio, conforme havia sido proposto pelo Senhor 
Diretor Regional de Educação do Norte, apoiando-se para tal no Contrato de Autonomia que vigora desde 2007 
e que se julga ser do interesse da ESEQ e da comunidade que a serve a sua continuação. E, por fim, reiterou a 
deliberação tomada pelos Diretores na reunião da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, em 28 de março de 
2012, propondo a manutenção da atual rede de escolas e agrupamentos do concelho da Póvoa de Varzim que 
considera ter produzido resultados escolares de qualidade e assegurado uma oferta educativa ajustada às 
necessidades de toda a população.  
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Em 28 de abril de 2012, o Conselho Geral da ESEQ, cumprindo o estipulado pela alínea j) do Decreto-lei 
n. 75/2008 de 22 de abril aprovou por unanimidade a Conta de Gerência da ESEQ, referente ao ano civil de 
2011, tendo em atenção que a mesma respeita a lei e os regulamentos em vigor; está de acordo com as “Linhas 
Orientadoras para a Elaboração do Orçamento para dois mil e onze”; reflete uma estratégia de gestão, 
subordinada a princípios de racionalidade e de rigor orçamental; remete-nos para uma luta contra os gastos não 
imprescindíveis, sem comprometer o bom funcionamento da escola, em consonância com os tempos de 
contenção, em que vivemos; manifesta uma grande preocupação em proporcionar as melhores condições de 
trabalho a todos os agentes educativos, corpo docente, discente e auxiliar. 

A última reunião deste órgão realizou-se em 19 de julho de 2012. E nela o Conselho Geral aprovou, por 
unanimidade, um novo Projeto Educativo “CONHECER E AGIR: OUSAR AUTONOMIA”, para um horizonte de 
três anos, no âmbito das competências que lhe confere a alínea c do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 75/ 2008 de 
22 de abril republicado, pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de Julho, considerando-o uma mais-valia para o 
rumo perseguido pela ESEQ na sua função educativa. 

Sentia-se necessidade, há algum tempo de reformular/atualizar o Projeto Educativo, dando-lhe um ar 
inovador e reiterando o seu rumo e carisma: o prosseguimento de estudos, não esquecendo a sua missão 
primordial direcionada aos discentes, relevando valores que desenvolvam o seu espírito crítico e as suas 
capacidades para enfrentar a sociedade hodierna. 

Nesta reunião, emitiu-se um parecer favorável sobre a proposta de funcionamento das atividades na 
escola e apreciaram-se positivamente, após discussão, os critérios para a constituição de turmas e a elaboração 
dos horários. No entanto, em relação à organização dos tempos letivos em 50 minutos, houve algumas reservas, 
tendo em atenção a redução dos horários dos professores do Quadro de Escola.  

Esta reunião terminou com uma síntese de todas atividades desenvolvidas por este órgão, no ano escolar 
de 2011/2012, por parte do seu presidente.    
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3. ATIVIDADES DA DIREÇÃO 

3.1. ATIVIDADES ESCOLARES 

O ano letivo 2011/2012 teve início com o desenvolvimento de diversas atividades preparatórias que se 
desenrolaram antes do dia 1 de setembro e tidas como imprescindíveis para a sua efetivação. Assim, e para que 
conste, referem-se as seguintes: 

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

• Distribuição do serviço letivo e não letivo; 

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

• Calendarização e planificação das reuniões e outras atividades de lançamento do ano letivo para as 
estruturas: Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Conselho de Diretores de Turma, 
Reunião Geral de Professores e Reunião Geral de 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-Atividades escolares da competência da Direção 

MÊS DIA ATIVIDADE 

Setembro 9 

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

Setembro 12 Reunião dos professores que lecionam ao Curso Profissional de Multimédia 

Setembro 13 Reunião dos Conselhos dos Diretores de Turma (EB e ES) 

Setembro 14 Reuniões com os Departamentos Curriculares – Formação em WebUntis 
Setembro 30 Entrega dos Diplomas aos alunos que concluíram o 12.º Ano em 2010/11 

Outubro 7 Eleição dos representantes dos alunos no Conselho Pedagógico / Constituição das 
Mesas para eleição dos órgãos da Associação de estudantes 

Outubro 11 e 12 Intervenção da I.G.E. à organização do ano letivo 

Outubro 29 Reunião com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
Dezembro 5 e 6 Avaliação Externa 

Dezembro 20 Jantar de Natal e de homenagem aos professores e funcionários aposentados 

Dezembro a 
Fevereiro  Avaliação do desempenho do Pessoal Não Docente 

Janeiro 31 Tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Estudantes 
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Tabela 3.1.1-Atividades escolares da competência da Direção (continuação) 

MÊS DIA ATIVIDADE 

Fevereiro 9 Reunião com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
Fevereiro 13 a 16 Reunião com os departamentos curriculares 

Março 20 Reunião da Comissão de Acompanhamento Local (Contrato de Autonomia) 

Março 27 Reunião na DREN – Agregação de Escolas 

Março 28 Reunião na CMPV – Agregação de Escolas 

Abril 
10 Início das aulas do 3.º período 

13 a 17 Reuniões dos Diretores de Turma com os Encarregados de Educação 

Abril 19 Sessão de encerramento – “Escola da Minha Vida” 
Abril 26 Participação em reunião do Conselho Municipal de Educação 

Abril 30 Auditoria Interna - SGQ 

Maio 28 Reuniões dos Conselhos de Diretores de Turma dos EB e ES 

Junho 

8 Termo das aulas para os 11.º e 12.º Anos 

11 e 12 Reuniões de Conselho de Turma de avaliação (11.º e 12.º Anos) 

15 
Termo das aulas para os 7.º, 8.º e 10.º Anos 
Reunião Geral de Professores – Exames 
Reunião dos DT com os Encarregados de Educação (11.º e 12.º Anos) 

18 a 22 Reuniões de Conselho de Turma de avaliação (7.º, 8.º e 10.º Anos) 

18 a 26 1.ª fase dos exames nacionais 
 

As atividades letivas tiveram início no dia 16 de setembro, faltando preencher catorze horários anuais: 13 
professores e um técnico superior-Assistente Social e dois horários docentes de substituição, para outros tantos 
horários. 

A ESEQ como, de certa forma, é já recorrente não deixou de manifestar o seu desagrado e estranheza 
junto da Administração Educativa relativamente ao processo de colocação de docentes para suprimento de 
necessidades transitórias por, ao contrário do que ocorreu nas escolas sem autonomia, não ter sido possível 
proceder ao recrutamento de docentes a tempo de se iniciar o ano letivo. 

Refira-se, também, que quer as reuniões intercalares de Conselhos de Turma, quer as reuniões de 
avaliação dos alunos decorreram com normalidade, tendo sido cumpridos os objetivos propostos. As reuniões de 
Conselho de Turma intercalares realizaram-se em período pós-letivo (final do período da tarde) de modo a evitar 
prejuízo das atividades letivas, por um lado, e por outro, de forma a possibilitar e incentivar a presença dos 
encarregados de educação e dos alunos. De realçar, também, a utilidade das reuniões do Conselho de Diretores 
de Turma para preparação dos Conselhos de Turma intercalares e de avaliação de final de período. 
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Em 24 de novembro ocorreu uma greve geral tendo sido suspensas as atividades letivas, exceto as de 
avaliação dos alunos previamente agendadas.  

No dia 23/03/2012 também ocorreu uma greve geral mas, neste caso, não foi necessário proceder à 
suspensão das aulas, as quais decorreram normalmente. 

A Comissão de Acompanhamento Local do Contrato de Autonomia reuniu, ordinariamente em 20 de 
março de 2012, para apreciação do último relatório anual de execução e desenvolvimento do contrato de 
autonomia, tendo emitido parecer positivo e recomendado ao Ministério da Educação e Ciência a renovação e 
aprofundamento da autonomia da ESEQ. 

Deu-se continuidade ao processo de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, tendo-se 
realizado a primeira auditoria (interna) para testar o sistema. 

Os diversos serviços, exames, matrículas, etc., decorreram com normalidade e dentro dos prazos 
previstos. 
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3.2. OUTROS PROJETOS 

As atividades propostas pelo Diretor, constantes do Plano de Atividades, foram desenvolvidas com êxito e 
de acordo com a programação, tendo sido realizadas, na totalidade ou parcialmente, as que a seguir se 
elencam: 

Tabela 3.2.1-Atividades do âmbito da Higiene e Segurança 

ATIVIDADE 
PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 
(EUROS) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

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

Revisão do sistema de combate a incêndio da ESEQ 450,00 267,0 

Revisão da rede elétrica (emergência) e segurança das instalações (Alarme) 1.500,00 0,00 

Revisão periódica da rede de gás 200,00 447,09 
Atualização de medidas que visem a segurança dos membros da comunidade escolar 
e bens pessoais 

700,00 0,00 

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

Substituição das papeleiras interiores em estado deteriorado 900,00 853,04 

Renovação parcial dos fardamentos dos Assistentes Operacionais 200,00 143,19 
Manutenção de Sistema de segurança - câmaras de videovigilância, alarmes e 
estações 

PTE * 0,00 

 3.952,00 1.710,77 

Tabela 3.2.2-Atividades do âmbito das Instalações 

ATIVIDADE 
PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 
(EUROS) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Intervenção no pavimento da Sala de Convívio dos Alunos 5.500,00 4.892,94 

Intervenção ao nível das paredes interiores da Sala de Convívio dos Alunos 4.500,00 6.308,23 

Reparação de caixilharia e substituição dos vidros do balneário masculino 300,00 354,39 

Reparação do teto do Ginásio 1 2.000,00 *6.411,32 

Reposição das espécies em falta e tratamento do jardim da ESEQ 500,00 796,00 

Intervenção no pavimento (exterior) junto à Portaria: evitar a acumulação de água 800,00 1.000,00 

Impermeabilização dos terraços nascente e poente, reparação de rebocos e muretes 2.800,00 3.136,15 

Colocação de vidros nas portas das salas de aula 1.200,00 1.409,19 

Pintura das instalações – Reparações 5.000,00 4.445,38 

Substituição das janelas do arquivo morto  1.000,00 1.049,37 

Colocação de estrados (PVC) nos balneários masc./reparação de portas interiores 1.750,00 1.968,00 

Manutenção Geral / Colocação de vidros interiores no G1 6.000,00 2.394,00 

NÃO PREVISTAS   

Intervenção no bar dos Alunos  1.568,56 

Colocação de vidros incolores no G1  1.759,58 
* - Também se procedeu ao tratamento do teto contra fungos/parasitas 31.350,00 37.493,61 
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Tabela 3.2.3-Atividades do âmbito dos Equipamentos 

ATIVIDADE 
PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 
(EUROS) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

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

5.000,00 9.694,53 

Aquisição de bomba circuladora para balneários masculinos  750,00 891,71 

Aquisição de termoacumulador para LCN2 160,00 301,35 

Aquisição de vários equipamentos desportivos 1.500,00 2.189,00 
 7.410,00 13.076,59 

Tabela 3.2.4-Outros Projetos e Atividades Relevantes  

ATIVIDADE 
PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 
(EUROS) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Formação de pessoal Docente e Não Docente 800,00 625,00 

Plano de Desenvolvimento da Autonomia 300,00  

Suprimento das carências de pessoal auxiliar (cooperação com IEFP 5.500,00 5.003,52 

Comemoração de efemérides * 800,00 3.306,21 

Publicação do “Anuário da ESEQ” 2.000,00 4.066,93 

Publicação da 4ª edição dos Jornal “Ecos” 1.200,00 2.379,99 

Quinta edição do Concurso Nacional de Vídeo Escolar 8,5 500,00 728,04 

Promoção / Divulgação da ESEQ 700,00 1.317,33 

Desporto Escolar 250,00 1.075,00 

Clube Europeu 100,00  

Biblioteca Escolar / Centro de Recursos – Acervo documental ** 500,00 1.566,55 

Avaliação Externa 100,00  
* - Aquisição de T’Shirts da ESEQ | ** - Plano Nacional da Leitura 12.750,00 20.068,57 
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4. ATIVIDADES DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

4.1. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

4.1.1. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS (DCMCE) 
Prof.ª Graça Campos (Coordenadora) 

No ano letivo 2011/2012, quarenta e quatro (44) professores constituíam o DMCE: doze do Grupo 500; 
onze do 510; treze do 520; sete do 550 e um do Grupo 530. 

Pela diversidade de disciplinas do DMCE, pela especificidade de cada uma, a coordenadora manteve a 
colaboração dos professores Amélia Pereira (Grupo 510), Maria José Frutuoso (Grupo520) e José Carlos Lima 
(Grupos 530 e 550) na coordenação do departamento, ficando, cada um destes, corresponsável pela 
organização e gestão das atividades do grupo/grupos a que pertence. 

À semelhança do que se fez nos anos anteriores, os professores do DMCE mantiveram uma atitude de 
cooperação, de diálogo, de partilha de experiências e de materiais, numa filosofia de responsabilidade 
profissional, sempre direcionada para o sucesso nas aprendizagens dos alunos, e no respeito pela autonomia de 
cada professor. 

Reuniões 

Ao longo do ano letivo 2011/12 realizaram-se sete reuniões ordinárias do DMCE (assembleias dos 
professores do Departamento) e várias reuniões nos grupos disciplinares e nos grupos de planificação. 

Nas reuniões, além das informações dos assuntos tratados em Conselho Pedagógico, desenvolveram-se 
as seguintes atividades: 

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

• Análise dos resultados dos alunos da ESEQ nos exames nacionais de 2011 e análise de propostas de 
estratégias de ação para melhoria destes resultados; 

• Apresentação, reflexão e análise pormenorizada dos Critérios Gerais de Avaliação da ESEQ, em 
especial dos do Ensino Básico, pela novidade em relação a 2010/11; 

• Definição de estratégias de trabalho; 

• Planificação das atividades a realizar em ambiente de aula e extra aula; 

• Planificação das atividades inter e transdisciplinares, a realizar em cada ano de escolaridade e em cada 
disciplina lecionada por professores do DMCE; 
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• Análise dos casos mais problemáticos, bem como os mais excelentes, dos alunos que frequentaram as 
disciplinas lecionadas pelos professores deste departamento; 

• Análise dos resultados das avaliações dos alunos, no final de cada período, e discussão de estratégias 
de remediação das situações problemáticas (como por exemplo: a proposta de alunos para o apoio 
individualizado ou em grupo, a elaboração de fichas de trabalho especificamente elaboradas para 
colmatar as dificuldades apresentadas pelos alunos, etc.); 

• Balanço do cumprimento dos programas/planificações das disciplinas. 

No âmbito do cargo que desempenhou, a coordenadora do DMCE participou: 

• Em todas as reuniões do Conselho Pedagógico, 

• Nos júris de seleção dos professores contratados para este departamento; 

• Nas reuniões do júri de avaliação do desempenho docente, como avaliadora ou como membro da 
CCAD; 

• Em dois painéis integrados na atividade da avaliação externa da ESEQ; 

• Em todas as reuniões da Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD). 

Cumprimento dos Programas 

Ao longo de todo o ano letivo houve grande preocupação com o cumprimento das planificações de cada 
uma das disciplinas lecionadas no Ensino Regular, assim como, das planificações das disciplinas lecionadas nas 
turmas do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, tendo os professores registado nos seus relatórios ter 
cumprido os programas e ter aplicado os instrumentos de avaliação inicialmente previstos, em todas as 
disciplinas do Departamento,  

Serviço de Exames 

No serviço de exames, do final do ano letivo, estiveram envolvidos todos os professores do DMCE: na 
elaboração de matrizes e das respetivas provas de exames equivalência à frequência, na correção de provas, na 
coadjuvância, na vigilância, no secretariado ou noutras atividades administrativas. 

A coordenadora do departamento, e os professores responsáveis pelos grupos disciplinares 510, 520, 
530 e 550, colaboraram com todos os professores envolvidos no serviço de exames. 

Manuais Escolares 

Os professores dos grupos 500, 510 e 520 analisaram e apreciaram os diversos manuais que as editoras 
apresentaram para adoção. 

Foram adotados, para 2012/13, novos manuais escolares para as disciplinas de Físico-Química e 
Ciências Naturais, do 7º ano de escolaridade, Matemática, do 9º ano e Matemática A, do 12º ano. 
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À semelhança dos anos anteriores, os professores do DMCE, que lecionaram disciplinas ao Curso 
Profissional de Técnico de Multimédia, sentiram o trabalho um pouco mais pesado, pois, pela inexistência de 
manuais adotados para este curso, foi necessário elaborar muitas fichas de trabalho, assim como organizar 
muita informação para acompanhar os conteúdos a lecionar.  

Atividades e Projectos Desenvolvidos 

Ao longo do ano letivo, os professores deste departamento participaram e desenvolveram uma grande 
quantidade das mais diversas atividades que se encontram registadas no Plano Anual de Atividades, e sobre 
as quais apresentaram o respetivo relatório de execução e avaliação. 

O elevado número de atividades realizadas pelos professores do DMCE foram da responsabilidade de 
grupos definidos e formados exclusivamente por professores deste departamento, ou de professores deste 
departamento em trabalho conjunto com professores de outros departamentos. 

Actividades de substituição 

Muitos professores do DMCE substituíram outros professores, umas vezes com, outras sem plano de 
aula. 

Os professores deste departamento, de acordo com o Plano Anual de Ocupação Plena dos Tempos 
Escolares da ESEQ, deixaram disponíveis, para a necessidade de serem substituídos, fichas com atividades 
bastante diversificadas: umas eram de caráter lúdico, tipo desafios, adaptadas aos níveis de ensino a lecionar e 
associadas às várias disciplinas do Departamento, de modo a motivar os alunos à sua resolução e até a 
envolver o professor substituto na atividade a desenvolver, outras, eram fichas de trabalho relacionadas com os 
conteúdos já lecionados durante esse ano ou em anos anteriores. Os professores preocuparam-se com a 
elaboração dessas fichas de modo que fossem pedagógicas, práticas, acessíveis, no seu grau de dificuldade, e 
ocupassem o total de tempo previsto para a aula. 

Apoios aos alunos 

Todos os professores do DMCE deram apoio a alunos em disciplinas dos grupos disciplinares 500, 510, 
520 ou 550. Este apoio foi prestado desde o início do ano letivo ou, nalgumas situações, por períodos de tempo 
irregular, em horas definidas na componente não letiva dos horários dos professores ou, até, fora dos horários 
dos professores, quando os alunos solicitavam apoio e combinavam o tempo e o local na escola para trabalhar. 

Os professores que lecionaram ao 11º ano, as disciplinas de Física e Química A, Biologia e Geologia, 
Matemática B e Matemática Aplicadas às Ciências Sociais, e ao 12º ano, a disciplina de Matemática A, 
destinaram tempos da componente não letiva dos seus horários, desde o início de janeiro, para aulas de 
preparação dos alunos para exames. 
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Avaliação 

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

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

escolaridade Disciplinas do DMCE Nível médio ou 
classificação média 

% média de 
positivas 

7º Físico-Química; Ciências Naturais; Matemática; 
Educação Tecnológica 3,9 98,1% 

8º Físico-Química; Ciências Naturais; Matemática; 
Educação Tecnológica 4,2 99,1% 

10º 
Biologia e Geologia, Física e Química A; 
Matemática A; Matemática B e Matemática 
Aplicada às Ciências Sociais 

13,3 91,4% 

11º 
Biologia e Geologia, Física e Química A; 
Matemática A; Matemática B e Matemática 
Aplicada às Ciências Sociais 

13,6 91,8% 

12º Biologia, Matemática A; Física e Aplicações 
Informáticas B 15,5 96,1% 

Tabela 4.1.1.2-Resultados dos exames, da 1ª fase, em 2012, dos alunos internos da ESEQ 

Código Disciplina Nº provas de exame - 
ESEQ 

Média exame - 
ESEQ 

Média exame - 
Nacional 

635 Matemática A (12º) 171 10,8 10,4 
702 Biologia e Geologia (10º/11º) 160 10,6 9,8 
715 Física e Química A (10º/11º) 158 10,2 8,1 
735 Matemática B (10º/11º) 17 7,8 8,8 
835 MACS (10º/11º) 11 13,4 10,6 
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4.1.2. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS (DCL) 
Prof.ª Filomena Pacheco (Coordenadora) 

No Departamento de Línguas, no início do ano letivo, procedeu-se à planificação das unidades 
programáticas por grupos disciplinares/planificação em paralelo com o diagnóstico inicial do estádio de 
conhecimento dos alunos face aos desafios de aprendizagem.  

A adesão da ESEQ à plataforma “Escola Virtual”, trouxe novas exigências de formação e atualização ao 
nível das TIC, sobretudo ao nível da utilização prática da generalidade dos Recursos Educativos Digitais 
disponíveis para a aprendizagem da Língua Materna e das Línguas Estrangeiras. 

Desenvolveram-se inúmeras atividades para os alunos (as visitas de estudo, o visionamento de peças de 
teatro, a participação em conferências diversas, as atividades de apoio educativo em formas diversas) de modo 
a desenvolver capacidades de reflexão crítica, de obtenção de conhecimentos de outras fontes, de partilha de 
opiniões com outros membros da comunidade educativa e social. 

Realizou-se, igualmente, a análise e apreciação de resultados escolares (a partir dos dados recolhidos a 
partir dos documentos SADRA) observando a natureza e a eficácia da própria ação pedagógica em função dos 
objetivos do Departamento. Concluiu-se que se deveria insistir sobre a uniformização na estrutura dos testes de 
avaliação (de acordo com a estrutura dos exames nacionais do Ensino Secundário), o estabelecimento de 
cenários de resposta e critérios de correção objetivos e explícitos bem como a necessidade de insistir na 
lecionação de conteúdos de Conhecimento Explícito da Língua (CEL), vulgo Gramática.  

Promoveu-se no seio do Departamento uma reflexão sujeita ao tema “Avaliação: como atingir a 
eficácia?”, sessão que permitiu ponderar conceções e práticas de apreciação qualitativa e quantitativa das 
prestações dos alunos. 

Sensibilizaram-se os discentes para as alterações resultantes da implementação do novo Acordo 
Ortográfico, contextualizando-as, sempre que possível, no quadro da evolução linguística e reconhecimento 
social da Língua Portuguesa.  

O Departamento manteve os objetivos de trabalho assentes no desenvolvimento de capacidades 
comunicativas na Língua Materna e Estrangeiras no contexto de situações concretas, no aperfeiçoamento 
técnico e científico, na melhoria de práticas de interação entre todos os intervenientes no processo de ensino – 
aprendizagem, na aprendizagem das Línguas como instrumento de trabalho e preparação para a integração 
social em Portugal e noutras comunidades linguísticas, colhendo vantagens para contactos interculturais e para 
a compreensão de outras realidades civilizacionais e culturais. 

Composição do Departamento/Reuniões/Planificações 

O Departamento de Línguas era composto por dezasseis docentes do grupo de recrutamento 
300/Português - Francês, oito do grupo 330/Inglês, cinco do grupo 350/Espanhol e três professoras estagiárias 
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(uma de Português/Francês e três de espanhol). Aos docentes contratados (seis na totalidade) foram facultadas 
todas as informações necessárias à execução das tarefas, seguindo o protocolo do Departamento no que diz 
respeito à receção de novos docentes e fornecendo as normas de procedimento geral da Escola. 

No âmbito das sessões de trabalho, realizaram-se tarefas de planificação e gestão de programas, 
planificação de atividades, uniformização de critérios na elaboração/proposta de trabalhos, análise de 
informações emanadas dos Conselhos Pedagógicos, entre outras. 

A merecer especial atenção esteve a implementação do novo programa de Português do Ensino Básico. 
Apesar de na escola apenas existirem duas turmas (uma de 7º ano e uma de 8º ano), procurou-se aplicar os 
novos materiais e aferir as estratégias já testadas, promovendo a leitura e a escrita, cada vez mais autónoma, de 
todos os alunos deste nível etário em colaboração com a biblioteca da Escola. 

Para além disto, a comunicação de informações/novidades pedagógicas eram transmitidas via email, 
permitindo uma reflexão individual que depois era partilhada nas reuniões ou mesmo informalmente.  

O cumprimento das tarefas foi avaliado no fim de cada período letivo através de um formulário on line, no 
qual os professores davam conta das estratégias adotadas, dos Instrumentos Base utilizados: testes de 
avaliação (conteúdos programáticos contemplados a nível temático e de funcionamento da língua); temas 
selecionados para a prova de Oralidade, tarefas utilizadas no Instrumento Complementar, bem como dos 
obstáculos com que se depararam e dos aspetos que foram positivos no seu desempenho. 

Ao longo do ano, os grupos de planificação aferiram critérios e realizaram trabalhos pedagógicos 
conjuntos; generalizou-se o uso de grelhas de avaliação por período, uniformes para todas as disciplinas do 
Departamento; partilharam-se materiais; generalizou-se o recurso aos meios informáticos (PowerPoint com 
sínteses dos conteúdos abordados; programa da Escola Virtual) bem como o uso da Internet em contexto de 
sala de aula para visualização de pequenos filmes; recorreu-se à Plataforma Moodle, sobretudo na disciplina de 
Inglês, para disponibilizar materiais didáticos aos alunos; investiu-se na realização de atividades 
complementares (visitas de estudo, participação em conferências/debates de temáticas diversas, visionamento 
de peças teatrais/filmes); aferiu-se a aplicação da prova de oralidade criando uma ligação mais estreita com os 
conteúdos programáticos. 

Serviço de exames 

Os professores de 12.º ano, por fazerem parte da Bolsa de Professores Classificadores de Exames 
Nacionais, realizaram uma ação de formação on line que colidiu, nalguns casos, com o decorrer das atividades 
escolares. Para os exames a nível de escola (de equivalência à frequência ou equivalentes a nacionais), 
constituíram-se equipas, assegurando as responsabilidades de cada um na área que lecionava e, por isso, mais 
a par dos conteúdos que seriam objeto de avaliação nas provas. 
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Todos professores cumpriram as orientações tendo elaborado os documentos necessários para os 
exames de Português, Francês, Inglês e Espanhol a nível de escola, bem como os cenários de correção 
segundo níveis de desempenho objetivos e rigorosos, a exemplo dos exames nacionais. 

Atividades desenvolvidas 

O Departamento desenvolveu iniciativas, incluídas no PAA, de índole diversa, e que abarcaram as quatro 
áreas disciplinares: Português, Espanhol e Francês e Inglês. Procurou associar-se a vertente lúdica ao 
enriquecimento científico, cultural e de cidadania. Subjacente estava, naturalmente, a promoção da leitura e o 
ensino da escrita como projeto interdisciplinar. 

Ao nível das atividades desenvolvidas que envolveram a totalidade dos alunos há a destacar: 

• Dia Europeu das Línguas com exposição alusiva, concurso de trabalhos escritos em várias línguas 
(Francês, Inglês, Espanhol e Alemão) e entrega de prémios na biblioteca; 

• Dia de Reis e Dia da Hispanidade com produção de marcadores de livros em língua espanhola;  

• Olimpíadas de Escrita no âmbito do Projeto Escola da minha vida;  

• Visionamento do espetáculo “Luís Vaz de Camões”;  

• Visionamento do espetáculo “Os Maias” de Eça de Queirós;  

• Comemoração dos 200 anos do nascimento de Charles Dickens: exposição e sessões de leitura em 
língua inglesa; 

• Visita de estudo a Salamanca; 

• Intercâmbio linguístico e cultural: troca de correspondência com “Pen-Pals” de uma escola turca; 

• “Sons, Sabores e Saberes” (atividade de Natal e de Páscoa);  

• Participação na leitura pública da obra “O filho de mil homens” de Valter Hugo Mãe; 

• Apresentação pública de trabalhos dos alunos: “Speaking Summit”; 

• Prémio Traduzir (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão); 

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

• Participação na Semana da Leitura da Biblioteca; 

• Adoção de manuais escolares. 

No que diz respeito à formação para os docentes do Departamento, realizaram-se sessões de formação:  

• Ação de formação sobre utilização do livro de ponto eletrónico WebUntis (dinamizado pela Direção da 
ESEQ);  

• Ação de Formação “Avaliação: como atingir a eficácia?” (dinamizada pela coordenadora de 
Departamento Maria Filomena Pacheco); 

• Ações de Formação “Didática da Língua Inglesa (I e II)” (dinamizada pelas docentes Albertina Anjo, Íris 
Seixas e Carla Seixas). 
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Igualmente, há que referir a análise dos resultados escolares que se constitui como uma atividade central 
do processo de ensino-aprendizagem. Essa abordagem permitiu verificar uma estabilidade dos resultados tanto 
na Língua Materna como na Língua Estrangeira, em muito pela manutenção da intervenção em quatro domínios: 
aulas de preparação para exames e aulas de apoio educativo; recurso a textos sugerindo aos alunos modelos de 
respostas; produção de textos orais e escritos e diversificação do ambiente de aprendizagem utilizando outros 
espaços e instalações fora da sala de aula. 

Atividades de Apoio Educativo 

No Departamento de Línguas, as aulas de Apoio Pedagógico à disciplina de Português e às Línguas 
Estrangeiras são uma mais-valia para a melhoria do desempenho dos alunos e dos seus resultados escolares 
com incidência na sua autoestima.  

A planificação dessas aulas de apoio ficou ao critério de cada professor, adequando às problemáticas dos 
alunos o desenvolvimento das estratégias conducentes à melhoria das suas competências, seja ao nível da 
expressão/compreensão orais, seja da compreensão/expressão escritas. 

Este ano letivo, pela primeira vez, alguns docentes da disciplina de Português, sujeita a Exame Nacional, 
lecionaram aulas de preparação para exame, numa tentativa de apoiar e preparar os alunos para um desafio 
com impacto na sua vida futura. 

Verificou-se um empenhamento dos professores em melhorar o sucesso dos alunos, aperfeiçoando as 
competências, disponibilizando orientações e materiais de trabalho úteis. Todos os aspetos da lecionação 
ficaram registados nos relatórios individuais dos docentes, bem como nos registos organizacionais internos. 

 

Expectativas para o futuro 

De acordo com a Coordenadora, a atuação do departamento continuará a centrar-se nas aprendizagens 
dos alunos e na melhoria dos resultados escolares.  

Apostar-se-á na sensibilização dos alunos de outras escolas do concelho para a frequência da disciplina 
de Francês, distribuindo desdobráveis em colaboração com a Faculdade de Letras do Porto. 

O Departamento aplicará o Conhecimento Explícito da Língua (CEL) nas aulas e, como forma de 
sensibilização dos docentes para a literacia de informação, far-se-á formação nesta área. 

.  
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4.1.3. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES (DCE) 
Prof.ª Augusta Ferreira (Coordenadora) 

Os 22 docentes (10 do grupo 600, 11 do grupo 620 e 1 do grupo 910) do Departamento de Expressões 
envolveram-se em grupos de trabalho onde, entre outras funções, organizaram e colaboraram nas variadíssimas 
atividades do departamento e da ESEQ. 

Entre outras, dois docentes do departamento exerceram funções de diretor de instalações, doze de 
diretor de turma, quatro integraram a equipa do secretariado de exames, um a equipa do NPA, um é membro do 
conselho geral e um outro exerceu funções de coordenador do desporto escolar. 

O Departamento reuniu em plenário seis vezes até à data, tendo os docentes reunido periodicamente em 
grupos de trabalho, quer disciplinares quer de atividade. Em articulação com o SPO, o NAE, os diretores de 
turma, os professores, os encarregados de educação e entidades externas à escola, a professora do ensino 
especial promoveu a integração dos alunos com NEE. 

Todos os docentes tiveram conhecimento dos documentos Informações Gerais da ESEQ, com as 
principais normas gerais de funcionamento da escola e o Documento Base que integra as informações que 
regem a atuação dos elementos dos diferentes grupos disciplinares, nomeadamente, as normas de utilização 
das instalações, planificações gerais, avaliação, atividades e guião dos documentos a entregar durante o ano 
letivo. Todos os documentos e informações foram atempadamente enviados via e-mail (meio de comunicação 
privilegiado) de forma a agilizar a sua análise. Ao longo do ano letivo, foram cumpridos os prazos estabelecidos 
para entrega dos diferentes documentos. 

Ao nível das instalações, entende-se que ainda há um caminho a percorrer, que passa pela criação de 
melhores condições de trabalho para professores e alunos. A ESEQ carece de um espaço desportivo capaz, 
para a realização de torneios internos e externos e de uma ala para o curso de artes visuais, que facilite a 
mobilidade de materiais e o seu controle. 

Numa procura da melhoria dos resultados dos alunos, 3 docentes lecionaram assessorias, 5 aulas de 
apoio pedagógico acrescido e 3 aulas de preparação para os exames nacionais, sendo já prática comum e 
habitual entre os docentes que lecionam as disciplinas de Desenho A e Geometria Descritiva A, a aplicação de 
testes com estrutura e critérios de correção similares aos dos exames nacionais. 

A análise dos resultados das avaliações dos alunos foi um precioso contributo para identificação de 
dificuldades dos alunos. Observaram-se, na disciplina de Educação Física, tanto no ensino básico como no 
ensino secundário, resultados francamente positivos, que melhoraram do 1.º para o 3.º período, atestados pelo 
reduzido número de negativas (0% no básico e no 12.º ano e 0,3 % nos 10.º/11.º anos) e nas médias obtidas 
(4,3 no 7.º ano, 4,4 no 8.º ano, 15,5 no 10.º ano, 16,4 no 11.º ano e 16,3 no 12.º ano). 
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Nas disciplinas do curso de Artes Visuais, a análise dos resultados requer maior atenção, uma vez que o 
número de alunos considerados é reduzido. Os professores que lecionam as disciplinas do grupo 600, 
procederam a análises mais apuradas e aprofundadas dos resultados, tendo adotado estratégias alternativas, no 
sentido da responsabilização dos alunos e no desenvolvimento de métodos de trabalho que lhes permitissem 
encarar com determinação o seu percurso escolar.   

Observam-se melhorias nas médias, do 1.º para o 3.º período, em todas as disciplinas, com exceção de 
Desenho A do 12.º ano, que manteve. Quanto à percentagem de positivas, de uma forma geral também subiram 
do 1.º para o 3.º período, apesar de se observar alguma descida em Desenho A nos 10.º e 12.º anos, em HCA 
no 11.º ano e notoriamente em GDA no 11.º ano. 

Reportando-nos aos alunos internos, observa-se que os alunos da ESEQ obtiveram em exame nacional, 
na disciplina de Desenho A, 13,9 valores de média, sendo superior à nacional (12,3). Em HCA, os alunos da 
ESEQ obtiveram uma média de 10,6 valores, ligeiramente inferior à nacional (10,9). Em GDA a média dos 
alunos da ESEQ ficou-se pelos 8,8 valores, consideravelmente abaixo dos 10,7 nacionais.  

As atividades promovidas vão de encontro aos objetivos e metas do Projeto Educativo da ESEQ, tendo 
como principal finalidade estimular a cooperação, a socialização, o respeito, o trabalho em equipa e demais 
valores e experiências de extrema importância na formação de nossos alunos. 

Para além das diversas atividades desenvolvidas, destacam-se o Clube oito e meio que promoveu o V 
concurso de vídeo escolar com participações a nível nacional, e os clubes de Desporto Escolar de badminton e 
de natação, com a obtenção de excelentes classificações.  

Grupo de Educação Física (620)  

Os grupos de Desporto Escolar contribuíram para uma ocupação saudável dos tempos livres dos alunos e 
desenvolveram a sua atividade de forma sistemática ao longo do ano letivo: 

• Badminton - participação em 3 torneios a nível da ADE da Póvoa de Varzim e ainda no campeonato distrital 
escolar de badminton (nível mais alto neste grupo de DE), tendo havido grande adesão dos alunos e 
excelentes resultados, dos quais se destacam o 1º e 3º lugares no campeonato distrital. 

• Natação – participação em 3 encontros, com boa adesão dos alunos, que obtiveram excelentes 
classificações, com destaque para o apuramento de duas alunas para o campeonato distrital, tendo uma 
delas obtido três 3º lugares e sido apurada para o campeonato nacional. 

• Torneios (atividades de convívio e competição entre os alunos da ESEQ, sendo apurados os vencedores 
femininos e masculinos dos diferentes anos letivos): de Voleibol da ESEQ, tendo participado 460 alunos; de 
badminton da ESEQ, tendo participado 215 alunos; de basquetebol da ESEQ, tendo participado 406 
alunos; Jogos Desportivos Municipais (promovidos pela CMPV), tendo participado 87 alunos em badminton, 
ténis de mesa, atletismo, voleibol, basquetebol e futebol, com obtenção de excelentes classificações. 
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• Corta-matos (convívio, competição e representação da ESEQ, onde os alunos competem, por escalões, 
com alunos do concelho/distrito/país): corta-mato concelhio, tendo participado 113 alunos, com a obtenção 
de classificações de destaque; corta-mato distrital/DE, tendo participado 18 alunos e sido apurada 1 equipa 
feminina para o nacional; corta-mato nacional/DE, onde participou a equipa apurada. 

• Outras atividades: colaboração com o clube “Educação para a saúde” na medida em que os professores 
dos 10.º anos registaram dados referentes aos alunos; aplicação do protocolo de fitnessgram (realização 
de uma bateria de testes físicos com o objetivo de informar os alunos quanto à sua aptidão física 
relacionada com a saúde), tendo participado 87 alunos; “Escola da minha vida” (representação da ESEQ 
com uma coreografia de dança e ginástica acrobática, na festa de encerramento) com treinos ao longo do 
período que culminou numa apresentação na festa de encerramento, tendo participado 68 alunos; Semana 
da Dança (comemoração e sensibilização para a dança, com professores convidados), tendo participado 81 
alunos e 4 docentes; colaboração no projeto “Eça esse movimento”.  

• Visitas de estudo (acompanhamento dos alunos e apoio aos professores dinamizadores): à Universidade 
católica e à X mostra das Universidades do Porto. 

Grupo de Educação Artística e Tecnológica (600) 

• Visitas de estudo (importante aspeto na formação dos alunos do curso de Artes Visuais): ao Museu 
Nacional Soares dos Reis e ao Museu da Imprensa; ao Museu da Gulbenkian e ao Museu do Design em 
Lisboa; aos estúdios da HOP! Produção Audiovisual Unipessoal, Lda., para a gravação do programa 
“Planeta Música” da RTP; a Vila do Conde – ANIMAR; à Fundação José Rodrigues (Porto) e realização de 
2 workshops (cerâmica e gravura).  

• Exposições (como parte do processo artístico, os trabalhos dos alunos do curso de Artes Visuais são 
rotativamente expostos; para além destes trabalhos, também foram dinamizadas outras exposições de 
diversos grupos disciplinares): “Encontro pela Paz” (exposição no Diana-Bar); “Leitura non stop” em 
colaboração com Associação de Pais e EE, tendo os alunos ilustrado o livro “O filho de mil homens” de 
Valter Hugo Mãe, tendo os trabalhos sido expostos na biblioteca municipal Rocha Peixoto; exposição geral 
de trabalhos dos alunos do grupo 600 no Diana-Bar; no hall de entrada - trabalhos no âmbito do projeto 
“Montra D´Arte” e outros do grupo 600 (ex.: Iconoplastas); exposição das maquetes dos alunos de OFA; 
projeto “Fórum Escolas” no Diana-Bar (planeamento, edição gráfica, montagem e presença integral nos 
quatro dias em que o mesmo decorreu); apoio às atividades de outros grupos disciplinares: “Dia Europeu 
das Línguas”, “ Dia da Filosofia”; “Dia de la Hispanidade”, “Olimpíadas de Matemática”, “ Liceu Ontem”, 
exposição dos trabalhos dos alunos do curso de multimédia, “Dia de S. Valentim/dia dos namorados”. 

• Clube 8 e meio: organização, divulgação, apresentação e encerramento do V Concurso de Vídeo Escolar 8 
e meio; Ciclo de Cinema “Vive la France!”; Noites de Culto 8 e meio: Filme Tuvalu, Persepolis, O Fantasma 
da Liberdade; Dillinger morreu, de marco ferreri e fragmentos de um filme Esmola de joão césar monteiro; 
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ciclo de cinema espanhol cine! vale?; preparação da exposição de artes plásticas: histórias do cinema 4, na 
biblioteca municipal Rocha Peixoto a realizar de 3 a 31 de agosto; criação de: www.8emeio.net, 
http://8emeio.tumblr.com, www.facebook.com/8emeio, arquivoclube8emeio.blogspot.com. 

• Outras atividades: participação no concurso para conceção do cartaz do Festival de Música da Póvoa de 
Varzim; colaboração na remodelação do espaço de convívio dos alunos e na decoração do mesmo; 
apresentação gráfica do jornal Ecos e sua promoção; conceção gráfica do convite e cartaz para a 
inauguração da exposição de trabalhos dos alunos e do lançamento do jornal ECOS no Diana-Bar; “Eça 
esse movimento”: pequeno filme publicitário levado a algumas escolas básicas do conselho como 
estratégia de promoção do curso de Artes Visuais e design de um “flyer” publicitando aos alunos de 
Ciências e Tecnologias a disciplina de GDA; participação no concurso de desenho “T-Shirts para a 
Thortelman”; participação no livro “Árvore dos desejos”; conceção gráfica do anuário (10/11). 

•  A professora do Ensino Especial, participou nos Conselhos de Turma para Revisão e Implementação do 
PEI, nas reuniões intercalares e de avaliação dos 1.º, 2.º e 3.º períodos, em Reuniões com o MAPADI e 
com os Encarregados de Educação; participou na elaboração do desdobrável do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, tendo feito a sua divulgação na imprensa escrita de âmbito e expressão nacional e 
na Rádio Onda Viva; elaborou os Relatórios Técnico-Pedagógicos e os Programas Educativos Individuais; 
foi responsável pela entrega das Fichas de acompanhamento do PEI, pela organização da Documentação 
para o JNE, pelo preenchimento dos Boletins de Inscrição (Exames) e dos requerimentos para o JNE e das 
Fichas A e B para alunos Disléxicos. 

Alguns professores do Departamento participaram ainda nos painéis da Avaliação Externa. 
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4.1.4. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (DCSH) 
Prof. Fernando Souto (Coordenador) 

Durante o ano letivo de 2011-2012 os professores do Departamento participaram em diversas atividades 
promovidas no âmbito do Plano Anual de Atividades. Também, no intuito de ultrapassar as dificuldades 
reveladas por alguns alunos, os professores do Departamento ministraram aulas de apoio pedagógico e 
procederam ao encaminhamento para atividades na Sala de Estudo Orientado. Estas atividades mantiveram-se 
durante todo o ano letivo. 

No seguimento de trabalho desenvolvido nos anos letivos anteriores e a partir da plataforma ESEQ 
Moodle foram proporcionados vários tipos de materiais aos alunos das disciplinas de Filosofia e Psicologia dos 
11.º e 12.º anos de escolaridade. Ainda em fase experimental e apenas para algumas turmas, pretende-se que, 
de futuro, qualquer aluno ou professor, a eles possam livremente ter acesso. 

No projeto “Diário de Filosofia on line ”, destinado aos alunos do 10.º e 11.º ano, foram apresentados 
casos e problemas para reflexão e solicitada a produção de textos sobre os temas escolhidos pelos alunos. A 
professora responsável pelo projeto procedia à seleção dos textos para posterior edição na página on line da 
ESEQ. 

Teve continuidade o projeto “A Filosofia no Cinema” com visionamento de um filme por unidade 
temática na sala de aula, ou auditório, como introdução/motivação ao estudo do tema a desenvolver. A 
propósito, foram feitos debates sobre os temas/problemas abordados. Por último, os alunos procederam a 
reflexões escritas apoiadas nos panfletos dos filmes e no guião de análise dos mesmos, fornecidos pelas 
docentes. 

Foi comemorado o “Dia Mundial da Filosofia” em 17 de Novembro, com a visualização de um filme no 
auditório da escola, seguido de debate orientado. Paralelamente procedeu-se à exposição e distribuição de 
aforismos de filósofos e à realização de “Oficina de Filosofia para crianças “ destinada aos alunos do 7.º e 8.º 
anos. Neste âmbito, foi debatido o tema “ A Filosofia na procura da Felicidade” com os objetivos de preparar os 
cidadãos para equacionar e viver num mundo globalizado onde se valorize o respeito pelo homem e os 
princípios do estado de direito democrático, bem como promover o sucesso pessoal e educativo dos alunos  

Na denominada atividade “Arvores axiológicas” os alunos de algumas turmas do 10º ano decoraram 
árvores de Natal com inscrição de enunciados de valores dispondo-os por ordem de preferência segundo 
critérios axiológicos por si escolhidos.  

Vários professores do departamento participaram, como acompanhantes, em diversas visitas de estudo, 
tendo sido realizada, por iniciativa de elementos do departamento, a seguinte Visita de estudo: “ Arte e 
Religião” destinada aos alunos das turmas do 10º ano e em diferentes locais do Porto: Sinagoga Kadoorie 
MeKor Haim, Museu de Arte Sacra, Sé Catedral e Igreja de S. Francisco. 
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Esta visita de estudo perseguiu os objetivos de promover ações que aproximam a escola de outras 
instituições e formar cidadãos ativos, intervenientes, solidários e respeitadores dos princípios e valores culturais 
e religiosos; consolidar conhecimentos e sensibilizar os alunos, para os diferentes espaços culturais; facultar o 
enriquecimento pessoal com diversificados meios de aprendizagem e refletir sobre o conceito de belo. 

O grupo disciplinar de História proporcionou em 16 de Fevereiro a representação da peça de teatro “ A 
História da Implantação da República “ pelo grupo teatral Educa no Auditório Municipal, com o objetivo de 
conhecer e refletir sobre as razões que conduziram à implantação de um novo regime político em Portugal em 
1910. 

No âmbito da disciplina de Economia foi proferida em 27 de Fevereiro uma conferências sobre 
“Educação Financeira e Crédito Responsável” de forma a elucidar os alunos quanto aos cuidados a ter com 
créditos, os procedimentos de poupança recorrendo a exemplos do seu dia a dia e em complemento, dotar os 
mesmos alunos de conhecimentos e capacidades que lhes possam ser úteis para a tomada de decisões 
enquanto consumidores. 

A solicitação dos professores a lecionar a disciplina de psicologia do 12º ano o neurocirurgião Rui Faria 
deu uma aula sobre “O admirável mundo do cérebro” correspondendo aos objetivos de explicar o 
funcionamento global do cérebro humano e analisar a relação entre o cérebro e a capacidade de adaptação e de 
autonomia do ser humano. 

O departamento colaborou na realização da “Semana da Leitura 2012: Linhas e entrelinhas” 
promovida pela diretora da Biblioteca Dr. Luís Amaro de Oliveira. Assim, foi dinamizada a palestra “Linhas de 
Pensamento” com os alunos do ensino básico e o coordenador de departamento proferiu no dia 30 de Abril a 
conferência: “Linhas de intervenção política na Póvoa de Varzim - o Poveiro Santos Graça”. Pretendeu-se 
dessa forma dar a conhecer à comunidade escolar o papel e importância de Santos Graça na implantação dos 
ideais da República na Póvoa de Varzim, bem como alertar para a evolução e modificação das condições 
socioeconómicas desta cidade onde vivemos. 

Finalmente, merece referência as várias reuniões de departamento curricular onde foram analisados os 
dados dos relatórios da SADRA, referentes a cada período escolar, de forma a melhor compreender os 
resultados das classificações dos alunos. Na generalidade e à semelhança dos anos anteriores esses resultados 

foram positivos. 
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4.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS 

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

 
 

No ano letivo 2011/12 a ESEQ recebeu três estagiárias da licenciatura em Ensino de Espanhol: Dora 
Amorim, Eunice Amorim e Inês Monteiro. 

As atividades de estágio decorreram com normalidade, de acordo com a legislação em vigor e podem ser 
resumidas da seguinte forma: 

- Apoio e orientação das estagiárias na organização e gestão do processo de Ensino Aprendizagem nas 
suas Componentes Científica e Pedagógico – Didática. 

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

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

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

As estagiárias concluíram este percurso de formação com sucesso. 
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4.2.2. NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO (NAE) 
Prof.ª Fátima Guedes (Coordenadora) 

O Núcleo de Apoio Educativo (NAE) organizou, implementou e geriu os apoios nas várias modalidades 
disponibilizadas pela escola (Apoio Pedagógico Acrescido – APA -, Necessidades Educativas Especiais – NEE -, 
Alunos Oriundos de Países Estrangeiros – AOPE -, Tutorias e Assessorias), procedeu à análise das atividades 
desenvolvidas no espaço da Sala de Estudo, ao acompanhamento personalizado dos alunos oriundos de países 
estrangeiros, ao registo informático de todo o trabalho desenvolvido pelo NAE ao longo do ano letivo, bem como 
realizou ações de formação.  

Apoio pedagógico acrescido (APA): 

Ao longo do ano letivo, foram apresentadas 692 propostas para apoio na modalidade de APA, às quais o 
NAE respondeu de forma positiva, tendo-se garantido a implementação de todas as aulas necessárias e 
disponibilizando os recursos, humanos e materiais necessários.  

À semelhança dos anos anteriores, deve ser realçado o esforço feito pelos docentes envolvidos que, não 
raras vezes, viram os seus horários a serem reajustados às necessidades dos alunos e às contingências que 
naturalmente decorrem da prestação de um serviço tão vasto e exigente como este, que envolve uma parte 
considerável de discentes e de professores da escola, para além de um grande número de salas. 

Tendo em conta as 692 propostas apresentadas, registaram-se: 

• 371 Frequências de aulas de apoio, com assiduidade, o que equivale a 54% das referidas propostas; 

• 18 Situações de suspensão do apoio por superação das dificuldades inicialmente diagnosticadas (3%); 

• 157 Exclusões do apoio por excesso de faltas injustificadas (23%); 

• 125 Rejeições das propostas de apoio por parte dos encarregados de educação ou dos alunos de 
maior idade (18%); 

• 11 Anulações de matrícula (2%); 

• 10 Transferências de escola (1%). 
Verificou-se que o maior volume de frequências de apoio educativo ocorreu ao nível do 10.º ano (208 

frequências), seguido do 11.º ano (132 frequências), do 12.º ano (18 frequências), do 7.º ano (8 frequências) e, 
finalmente, do 8.º ano (5 frequências).  

No que concerne ao 12.º ano, a reduzida frequência de aulas de apoio, por comparação com os 10.º e 
11.º anos, explicar-se-á não só pelo facto de o currículo dos alunos, neste ano de escolaridade, integrar um 
menor número de disciplinas, mas também pela maturidade intelectual e pela maior autonomia no estudo por 
parte dos alunos. Foi facultado apoio pedagógico apenas nas disciplinas de física, matemática A e português. 
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Quanto ao 7.º e 8.º anos, é de referir a existência de apenas uma turma em cada um destes anos 
escolares, integrando alunos com um aproveitamento globalmente bom, pelo que o apoio foi prestado nas 
disciplinas de inglês e matemática, no caso do 7.º ano, e apenas matemática, no 8.º ano.  

As disciplinas de Matemática A (85 frequências), Inglês (70), Português (50), Física e Química A (41), 
Geometria Descritiva A (40) e Biologia e Geologia (22) foram as que registaram maior número de frequências de 
apoio. 

Com o objetivo de se concluir sobre o grau de evolução / sucesso dos alunos que frequentaram, com 
assiduidade, as modalidades de APA, NEE-APA, NEE-APP e AOPE, num total geral de 384 frequências, 
procedeu-se à análise dos resultados obtidos por estes discentes ao longo do ano letivo  

Assim: 

No 10.º ano, destacaram-se, pelo número de alunos envolvidos, as necessidades de apoio nas 
disciplinas de matemática A, inglês, português, geometria descritiva A, física e química A, biologia e geologia e 
filosofia. Dos 48 alunos que frequentaram aulas de apoio a matemática A, 60% evoluiu, 31% manteve e 8% 
piorou nos respetivos resultados escolares. Na disciplina de inglês, dos 40 alunos, 80% evoluiu, 18% manteve e 
3% piorou. Em português, dos 29 alunos, 48% evoluiu, 41% manteve e 10% piorou. Na disciplina de geometria 
descritiva A, em 26 alunos, 54% evoluiu, 8% manteve e 38% regrediu. Em física e química A, dos 25 alunos que 
frequentaram estas aulas, registe-se que apenas 28% evoluiu, 24% manteve e 48% piorou os seus resultados, 
contrariamente ao que costuma verificar-se e ao que seria expectável. Na disciplina de biologia e geologia, dos 
13 alunos que beneficiaram de apoio, 77% evoluiu e 23% manteve, não tendo ocorrido qualquer regressão ao 
nível dos resultados obtidos. Em filosofia, dos 13 alunos em análise, 54% evoluiu, 23% manteve e 23% piorou. 
Destaque-se a boa percentagem de evolução dos resultados escolares, particularmente nas disciplinas de inglês 
(80%), biologia e geologia (77%), matemática A (60%), geometria descritiva A (54%) e filosofia (54%). É ainda 
de salientar que, num total de 209 frequências de aulas de apoio no 10º ano, 59% conseguiu melhorar os seus 
resultados escolares, 25% manteve-os e 16% regrediu. 

No 11.º ano, verifica-se que, na generalidade, as disciplinas com mais necessidade de apoio continuam a 
ser as que também o foram no 10º ano, embora num total de frequências inferior, tal como já é habitual. Assim, 
no que respeita à matemática A, dos 30 alunos em apoio, 73% evoluiu, 23% manteve e 3% piorou. Em inglês, é 
de ressaltar que, dos 27 alunos, 96% conseguiu melhorar os seus resultados escolares e que apenas 4% os 
manteve, não se registando qualquer regressão. Na disciplina de português, em 23 alunos, 78% evoluiu, 17% 
manteve e 4% piorou. Em física e química A, dos 17 alunos em apoio, 35% evoluiu, 53% manteve e 12% piorou. 
Em geometria descritiva A, dos 14 alunos que frequentaram as aulas de apoio, 57% evoluiu, 14% manteve e 
29% piorou. Em biologia e geologia, dos 9 alunos, 56% melhorou, 22% manteve e 22% piorou. Saliente-se a boa 
percentagem de evolução dos resultados escolares, particularmente nas disciplinas de inglês, português e 
matemática A (96%, 78% e 73%, respetivamente). Numa análise global, é de salientar que, num universo de 139 
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frequências de apoio no 11.º ano, 66% obteve resultados que permitem concluir sobre a sua evolução, 22% 
manteve-os e 12% regrediu. 

No 12.º ano, à semelhança do que se tem verificado nos anos transatos, as necessidades de apoio são 
muito inferiores relativamente aos restantes anos de escolaridade, destacando-se o apoio nas disciplinas de 
física, matemática A e português. Pode inferir-se que, neste nível de ensino, os alunos já atingiram mais 
maturidade intelectual, mais autonomia e os seus conhecimentos estão mais consolidados. É de salientar o 
excelente resultado obtido na disciplina de física, pois dos 8 alunos em apoio, 100% progrediu. Constata-se que, 
apesar de se registarem poucos alunos em apoio neste nível de ensino (23 frequências), os resultados revelam 
que foi profícuo (65% de evolução, 22% de manutenção dos resultados e 13% de regressão). 

• No 7º ano (uma turma), foram facultadas aulas de apoio a matemática e a inglês. No primeiro caso, em 
5 alunos, apenas dois progrediram (40%) e os restantes três mantiveram os resultados (60%). Em 
inglês, os únicos 3 alunos em apoio ficaram pela manutenção dos resultados escolares (100%). 

• No 8º ano (uma turma), dos 5 alunos em apoio a matemática, um evoluiu (20%) e quatro mantiveram 
os resultados (80%). 

Em jeito de conclusão, realce-se que 61% dos alunos que frequentaram aulas de apoio no presente ano 
letivo evoluiu (no ano letivo transato, a percentagem foi de 64%), 26% manteve os seus resultados escolares 
(em 2010/2011, 24% manteve-os) e apenas 14% piorou (12% no ano passado). Mais uma vez se pode afirmar 
que as atividades de apoio são eficazes, pois têm contribuído para aumentar o sucesso escolar dos alunos desta 
escola. 

Alunos oriundos de países estrangeiros (AOPE): 

No cumprimento do despacho normativo n.º 30/2007, de 10 de agosto, que estabelece, no âmbito do 
ensino secundário, os princípios de atuação e as normas para a implementação, o acompanhamento e a 
avaliação das atividades a desenvolver pelas escolas no domínio do ensino do português como língua não 
materna, deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos transatos com os alunos oriundos de países 
estrangeiros.  

 PÚBLICO-ALVO: 

No ano letivo de 2011/2012, foram três os alunos ao abrigo do despacho normativo n.º 30 / 2007, de 10 
de agosto, conforme se pode comprovar pelo quadro que a seguir se apresenta: 

Tabela 4.2.2.1-Alunos ao abrigo do despacho normativo n.º 30 / 2007 
ANO / 

TURMA N.º NOME DO ALUNO PAÍS DE ORIGEM ANO EM QUE INICIOU A 
ESCOLA EM PORTUGAL 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA 
LINGUÍSTICA 

12º C 11 A. P.  Canadá 2006 B1 intermédio 
12º H 13 K. Y. Ucrânia 2009 B1 intermédio 
10º L 16 N. D. Ucrânia 2009 B1 intermédio 
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 RECURSOS MOBILIZADOS: 

Os níveis de proficiência linguística dos alunos oriundos de países estrangeiros foram assegurados pelos 
docentes da escola, mediante a apresentação de um plano de necessidades de recursos humanos, apresentado 
pelo Núcleo de Apoio Educativo à Direção. 

Com os alunos A. P. e K. Y., ambos a frequentar o 12º ano e posicionados no nível B1, foi criado um 
grupo de nível, tendo-lhes sido disponibilizado um professor de português língua não materna, com a carga 
horária legalmente prevista de três blocos semanais de 90 minutos. Apesar de a aluna N. D. também ter sido 
posicionada no mesmo nível de proficiência linguística, entendeu-se que esta não deveria ser inserida no mesmo 
grupo de trabalho, pelo que foi também disponibilizado um professor para lecionar a disciplina de português 
língua não materna à referida aluna. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Ao longo do ano letivo, as professoras responsáveis pela lecionação da disciplina de PLNM realizaram 
diversas fichas formativas e testes de avaliação sumativa que permitiram uma avaliação contínua destes 
discentes e a elaboração dos respetivos relatórios, no final de cada período. Por recomendação da professora 
responsável, a aluna N. D. deverá manter-se no grupo de nível de proficiência linguística B1. Os restantes 
alunos terminaram os seus estudos no Ensino Secundário no presente ano letivo com a realização dos exames 
nacionais.  

Através do quadro seguinte, é possível observar os resultados obtidos por cada um dos alunos a 
português língua não materna no final de cada período: 

Tabela 4.2.2.2-Resultados a português língua não materna  
ALUNO 1º Período 2ºPeríodo 3ºPeríodo Classificação em exame 

nacional de PLNM 
Classificação final 

da disciplina 
A. P. 15 16 17 18 16 
K. Y. 16 17 17 16 17 
N. D. 12 12 14 _________ ________ 

O aproveitamento destes alunos evidencia a eficácia das medidas implementadas. 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE): 

Deu-se continuidade pedagógica ao trabalho iniciado no ano transato e contactou-se diretamente com 
cada um dos 22 discentes com necessidades educativas especiais e respetivos encarregados de educação e 
promoveu-se o apoio direto e indireto a esses alunos abrangidos pelo decreto-lei n.º 3/2008 – um do 7.º ano (7.º 
A), oito do 10.º ano (10.º A, 10.º D, 10.º E, 10.º J, 10.º K, 10.º M e 10.º N), oito do 11.º ano (11.º A, 11.º B, 11.º I, 
11. º K , 11.º L, 11.º M e 11.º N) e cinco do 12.º ano (12.º B, 12.º G, 12.º I, 12.º K). 

No que se refere à medida consignada no artigo 17.º (apoio pedagógico personalizado), das 9 propostas 
apresentadas, registaram-se 8 frequências (89%) e uma exclusão (11%). 
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Sumariamente, destacam-se algumas das tarefas empreendidas, nomeadamente a disponibilização de 
informação relativa à problemática dos alunos aos diretores de turma e demais professores da turma; ajuda no 
desenvolvimento de estratégias de organização e gestão da sala de aula; apoio direto e indireto aos alunos; 
reuniões formais e informais com os diretores de turma, os professores, os alunos e os encarregados de 
educação; reuniões/contactos com a DREN; colaboração com o órgão de gestão; desenvolvimento das medidas 
previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008; elaboração dos Relatórios Circunstanciados de todos os alunos; promoção 
do intercâmbio família/escola; organização dos dossiês dos alunos; realização e concretização dos Programas 
Educativos Individuais; elaboração dos relatórios de avaliação de educação especial; avaliação de novos casos, 
num trabalho conjunto com o SPO; organização dos processos para o Júri Nacional de Exames. 

SALA DE ESTUDO ORIENTADO (SEO) / Biblioteca: 

A Sala de Estudo da ESEQ, espaço agregado à Biblioteca da escola Dr. Luís Amaro de Oliveira, é um 
espaço onde os alunos, de forma construtiva e enriquecedora, podem usufruir de um apoio individualizado ou 
em grupo, proporcionado por professores que os ajudam a superar as lacunas evidenciadas. A frequência com 
que os alunos da escola procuram esses espaços, por iniciativa própria ou por aconselhamento dos seus 
professores, pode ser analisada a partir do quadro que se segue: 

 
Figura 4.2.2.1-Gráfico da distribuição dos alunos por Ano de Escolaridade 

Da análise deste gráfico, verifica-se que o maior número de alunos que frequenta a Sala de 
Estudo/Biblioteca Dr. Luís Amaro de Oliveira são os do 10.º ano com 38% das presenças, logo seguidos dos de 
11º e de 12º anos, com 35% e 18%, respetivamente, registando-se uma menor afluência no 8.º ano (5%) e no 7.º 
ano (4%), o que se explica pelo facto de a Escola só ter uma turma de cada um desses anos de escolaridade. 

Os gráficos que se seguem permitem concluir sobre o tipo de atividades mais realizadas nestes espaços, 
quer pelos discentes, quer pelos docentes:  
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Figura 4.2.2.2-Gráfico 1: Atividades na Biblioteca e na Sala de Estudo 

Pela análise do gráfico 1 – “Atividades dos Alunos na Biblioteca Dr. Luís Amaro de Oliveira / Sala de Estudo” – 
conclui-se que a maior parte dos alunos que procura estes espaços fá-lo com o intuito de utilizar os 
computadores à sua disposição, registando-se 3433 utilizações (quer para a elaboração de trabalhos, quer para 
navegação livre) e de realizar os TPC`s, assinalando-se 1712 casos. Sublinhe-se que o recurso à pesquisa em 
livros é diminuto (29 consultas). 

 

Figura 4.2.2.3-Gráfico 2: Atividades realizadas pelos professores na Biblioteca/Sala de Estudo 
 

Da análise do gráfico 2 – “Atividades realizadas pelos professores na Biblioteca/Sala de Estudo” - verifica-
se que foram lecionadas aulas de apoio a 432 alunos. As restantes atividades revestiram uma componente 
individual como, por exemplo, a preparação de aulas ou a elaboração de fichas de trabalho a aplicar aos alunos. 
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CONCLUSÃO: 

 O Núcleo de Apoio Educativo realizou todas as atividades a que se propôs no início do ano letivo, as 
quais integram o Plano Anual de Atividades da ESEQ.  

As responsáveis pelo NAE e SPO redigiram uma carta especialmente dirigida aos Encarregados de 
Educação dos novos alunos da ESEQ, através da qual, logo no início do ano, os informaram sobre a orgânica e 
os campos de intervenção destes serviços.  

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 socio-afetivo, pelo que o trabalho conjunto e 
articulado entre o Núcleo de Apoio Educativo, o Serviço de Psicologia e Orientação, o Serviço de Coordenação 
da Direção de Turma, os Diretores de Turma e, sobretudo, os Professores tem-se revelado imprescindível. 

. 
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4.2.3. COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA (CDT) 
Prof.ª Albertina Anjo (CDT Ensino Secundário) e Prof.ª Margarida Almeida (CDT Ensino Básico) 

O Serviço de Coordenação dos Diretores de Turma, no âmbito da dinamização de ações que visam a 
melhoria da qualidade da educação na ESEQ, levou a cabo as seguintes atividades: 

- Elaboração de uma planificação contendo os princípios orientadores, os objetivos, os conteúdos, as 
estratégias e as modalidades de avaliação, relativos à lecionação da disciplina de Formação Cívica no 
10.º ano dos cursos científico-humanísticos. 

- Elaboração e disponibilização de materiais da disciplina de Formação Cívica abordando aspetos 
inerentes ao desenvolvimento da educação para a cidadania, para a saúde e sexualidade. 

- Sessão de Formação para Delegados e Subdelegados de Turma cujos objetivos pretenderam contribuir 
para a promoção de valores de cidadania e reforço do conhecimento sobre o funcionamento dos órgãos 
de administração e gestão da ESEQ, bem como providenciar aos discentes uma perceção mais alargada 
sobre o impacto deste cargo no desenvolvimento de competências comunicativas/ sociais, assumindo-se 
estas como elemento facilitador de aprendizagens no futuro ensino universitário. 

- Sessão de formação para Encarregados de Educação dos alunos do 10.º ano, em colaboração com o 
Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), nos dias 6, 9 e 10 de janeiro, “Como ajudar o meu filho?”, 
tendo como objetivos envolver os Encarregados de Educação no processo ensino/aprendizagem dos 
seus educandos e promover hábitos de trabalho colaborativo e de participação com os Encarregados de 
Educação. 

- Aplicação de uma ficha de monitorização do percurso escolar dos alunos do Ensino Secundário. Esta 
ficha resultou do trabalho colaborativo e de articulação levado a cabo pelo SPO e Serviço de Direção de 
Turma (SDT).  

- Tratamento estatístico dos dados resultantes da aplicação da ficha de monitorização, com elaboração 
de relatório analítico entregue à Direção da ESEQ.  

- Participação na organização do workshop “Amor gera Amor” promovida pela Associação de Pais e 
realizada no dia de S. Valentim, tendo como propósito articular e reforçar práticas colaborativas entre a 
Associação de Pais, SDT e Equipa de Educação para a Saúde e desenvolver nos alunos hábitos de 
comportamentos saudáveis e responsáveis. 

- Participação na organização da atividade “Leitura non-stop” promovida pela Associação de Pais, no dia 
2 de março de 2012. Para além do reforço de práticas colaborativas entre Associação de Pais e SDT, 
este núcleo contribuiu para a abertura da ESEQ à comunidade e às famílias proporcionando momentos 
de partilha de saberes inerentes à Literatura, Desenho e Multimédia. 
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- Realização de uma visita à X Mostra da Universidade do Porto - Ciência, Ensino e Inovação, no dia 23 
de março, tendo como objetivo proporcionar aos alunos de 12º ano a recolha de alternativas de formação 
existentes ao nível do Ensino Superior na Universidade do Porto. Esta atividade assenta no trabalho 
colaborativo desenvolvido com o SPO. A deslocação ao Pavilhão Rosa Mota contou com a participação 
de 162 alunos do 12º ano das turmas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L, 8 professores, psicóloga da 
ESEQ, assistente social e professora da educação especial.  

- Participação na festa de encerramento do Projeto “Escola da Minha Vida”. O SDT articulou a 
colaboração de alguns docentes e turmas, no sentido de representar a ESEQ no Pavilhão Municipal, no 
dia 19 de abril, prestando apoio aos alunos vencedores dos vários concursos bem como ao grupo de 
atuação representativo da ESEQ. 

- Participação na divulgação de oferta educativa da ESEQ, nomeadamente na deslocação à Escola EB 
2,3 de Rates. O SDT, em articulação com o SPO, com alguns alunos e docentes da ESEQ, procurou 
mostrar aos alunos desta escola básica alguns exemplos de atividades levadas a cabo pelos nossos 
alunos, imagens dos trabalhos dos alunos realizados na área das artes, ciência (laboratórios) e 
multimédia. Esclareceram-se dúvidas e trocaram-se impressões sobre o ambiente da escola, critérios de 
avaliação, apoios disponibilizados e ingresso nos estudos superiores, entre outros. 

- As coordenadoras dos diretores de turma fizeram parte da equipa responsável pela revisão do Projeto 
Educativo. 

- No Ensino Básico, o Serviço de Direção de Turma, em colaboração com o SPO, alargou a 
implementação do programa “Trilhos”, 7.º e 8.º anos, do Instituto da Droga e Toxicodependência, que visa 
o desenvolvimento de competências pessoais na promoção do conhecimento dos comportamentos que 
põem em risco a saúde; no desenvolvimento das competências de resolução de problemas, da 
capacidade de reconhecer e lidar com os sentimentos do próprio e dos outros, de competências de 
comunicação e assertividade.  

- O SDT promoveu, ao longo do ano letivo, uma atualização constante do “ Guião do SDT” e do seu 
espaço na plataforma moodle, onde é inserida a legislação e todos os documentos de apoio ao exercício 
da função de Diretor de Turma. 
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7ºano Total Presenças % 10ºano Total Presenças %
A  27 15 56% A 28 25 89%

27 15 56% B 28 22 79%
C 27 23 85%
D 28 24 86%

8ºano Total Presenças % E 27 21 78%
A  26 21 81% F  28 18 64%

27 15 56% G 27 24 89%
H 27 21 78%
I  24 18 75%
J 24 18 75%
K 23 18 78%
L 23 21 91%

M 24 16 67%

N 25 20 80%

O 25 21 84%

11ºano Total Presenças % P 24 14 58%

A 26 21 81% 412 324 79%
B  26 18 69%
C 30 19 63%
D 22 20 91% 12ºano Total Presenças %
E 25 17 68% A  23 14 61%
F 22 14 64% B  27 7 26%
G 26 21 81% C  23 21 91%
H  23 15 65% D  26 12 46%
I  25 8 32% E 22 12 55%
J  27 20 74% F 20 17 85%
K 22 14 64% G 24 19 79%
L 24 18 75% H 21 16 76%
M 25 12 48% I  12 7 58%
N 25 16 64% J 16 8 50%
O 13 9 69% K  26 10 38%
P 17 15 88% L 26 8 31%

378 257 68% M 14 6 43%
280 157 56%

Total Presenças %
Básico 27 15 56%
Sec. 1070 738 69%

1097 753 69%

PRESENÇAS DOS E.E. NAS REUNIÕES COM OS DIRECTORES DE TURMA

Reunião Geral - Início do 1º Período - 2011/2012
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7ºano Total Presenças % 10ºano Total Presenças %
A  27 17 63% A 26 16 62%

27 15 56% B 28 23 82%
C 26 21 81%
D 28 24 86%

8ºano Total Presenças % E 26 15 58%
A  26 18 69% F  28 22 79%

27 15 56% G 26 20 77%
H 25 20 80%
I  25 12 48%
J 25 19 76%
K 22 14 64%
L 26 18 69%

M 26 21 81%

N 24 15 63%

O 26 16 62%

11ºano Total Presenças % P 23 15 65%

A 26 23 88% 410 291 71%
B  25 15 60%
C 24 18 75%
D 22 18 82% 12ºano Total Presenças %
E 23 14 61% A  15 14 93%
F 25 15 60% B  25 15 60%
G 26 15 58% C  26 21 81%
H  19 12 63% D  23 12 52%
I  26 7 27% E 24 13 54%
J  28 21 75% F 29 13 45%
K 20 13 65% G 25 16 64%
L 26 22 85% H 20 11 55%
M 25 12 48% I  7 4 57%
N 25 23 92% J 16 9 56%
O 13 9 69% K  14 7 50%
P 17 11 65% L 26 12 46%

370 248 67% M 14 11 79%
264 158 60%

Total Presenças %
Básico 27 15 56%
Sec. 1044 697 67%

1071 712 66%

PRESENÇAS DOS E.E. NAS REUNIÕES COM OS DIRECTORES DE TURMA

Reunião Geral - Início do 2º Período - 2011/2012
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7ºano Total Presenças % 10ºano Total Presenças %
A  26 18 69% A 25 18 72%

26 18 69% B 28 25 89%
C 26 22 85%
D 28 20 71%

8ºano Total Presenças % E 26 17 65%
A  27 11 41% F  27 17 63%

27 11 41% G 26 22 85%
H 24 20 83%
I  23 13 57%
J 25 16 64%
K 22 13 59%
L 25 13 52%

M 26 18 69%

N 25 18 72%

O 27 11 41%

11ºano Total Presenças % P 23 14 61%

A 24 16 67% 406 277 68%
B  24 14 58%
C 24 12 50%
D 22 18 82% 12ºano Total Presenças %
E 23 11 48% A  16 10 63%
F 23 13 57% B  24 19 79%
G 26 12 46% C  24 16 67%
H  19 13 68% D  16 8 50%
I  26 9 35% E 23 13 57%
J  27 17 63% F 15 5 33%
K 20 10 50% G 26 15 58%
L 25 17 68% H 14 6 43%
M 24 9 38% I  5 5 100%
N 23 15 65% J 9 5 56%
O 13 9 69% K  9 8 89%
P 17 8 47% L 26 20 77%

M 12 6 50%
360 203 56% 219 136 62%

Total Presenças %
Básico 26 18 69%
Sec. 985 616 63%

1011 634 63%

PRESENÇAS DOS E.E. NAS REUNIÕES COM OS DIRECTORES DE TURMA

Reunião Geral - Início do 3º Período - 2011/2012
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7ºano Total Presenças % 10ºano Total Presenças %
A  26 18 69% A 25 17 68%

26 18 69% B 27 22 81%
C 26 21 81%
D 28 19 68%

8ºano Total Presenças % E 26 19 73%
A  26 21 81% F  27 21 78%

26 21 81% G 26 21 81%
H 24 21 88%
I  22 15 68%
J 24 18 75%
K 22 13 59%
L 24 15 63%

M 26 14 54%

N 24 14 58%

O 26 15 58%

11ºano Total Presenças % P 23 14 61%

A 24 18 75% 400 279 70%
B  24 14 58%
C 24 11 46%
D 22 15 68% 12ºano Total Presenças %
E 24 18 75% A  13 6 46%
F 20 12 60% B  24 15 63%
G 26 11 42% C  21 14 67%
H  17 10 59% D  12 11 92%
I  26 5 19% E 14 10 71%
J  25 15 60% F 14 6 43%
K 20 9 45% G 12 12 100%
L 24 15 63% H 10 7 70%
M 8 8 100% I  5 2 40%
N 22 15 68% J 7 2 29%
O 11 7 64% K  6 1 17%
P 16 8 50% L 26 10 38%

333 191 57% M 12 5 42%
176 101 57%

Total Presenças %
Básico 26 18 69%
Sec. 909 571 63%

935 589 63%

PRESENÇAS DOS E.E. NAS REUNIÕES COM OS DIRECTORES DE TURMA

Reunião Geral - Final do 3º Período - 2011/2012
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PRESENÇAS DOS E.E. NAS REUNIÕES COM OS DIRETORES DE TURMA 

  Quadro Resumo - 2011/2012   
 

Ano Total Presenças % 
7.º 106 66 62% 
8.º 107 62 58% 

10.º 1628 1171 72% 
11.º 1441 899 62% 
12.º 939 552 59% 

  65% 
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4.2.4. DIREÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS (DCP) 
Prof. Carlos Batista (Diretor) 

Síntese das atividades realizadas ao longo do ano: 

• Informações e reuniões com os docentes do curso 

• Formação em contexto de trabalho (FCT) 

• Empresas de FCT 

• Candidatura financeira 

• Visitas de estudo 

• Análise resultados FCT 

• Publicitação do curso 

• Equipamento necessário para o curso 

• Prova de Aptidão Profissional 

O Diretor dos Cursos Profissionais e Tecnológicos reuniu com os professores que lecionaram as várias 
disciplinas do Curso Profissional Técnico de Multimédia, no início do ano letivo, para lhes transmitir as 
orientações e procedimentos a seguir para o correto funcionamento do curso. Procedeu à articulação 
pedagógica entre as diferentes disciplinas que compõem o currículo de formação do Curso.  

Coordenou todas as atividades de formação teórico-prática, entre elas, as visitas de estudo 
multidisciplinares propostas pelos docentes do referido Curso.     

Organizou e coordenou, com o apoio dos professores Paulo Ferreira, José Carlos Lima, Maria José 
Trovão, Arnaldo Pedro e Leonel Cunha as atividades inerentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT) das 
turmas M do 12.º Ano e P e O e do 11.º Ano.  

Articulou, com o apoio dos professores anteriormente referidos, as relações entre a escola e o meio 
envolvente, através de contactos com entidades potencialmente empregadoras, no sentido de estabelecer 
protocolos e acordos que permitiram a efetiva inserção dos alunos na vida ativa através de formação técnica em 
contexto de trabalho (estágio). Dessa iniciativa celebraram-se protocolos de colaboração com as seguintes 
empresas: 

• Argustab, Unipessoal, Lda 
• Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim 
• CENTRO HOSPITALAR Póvoa de Varzim / Vila do Conde 
• Costa & Avídus Lda. (Póvoa Estúdio) 
• EDIPRINTER 
• Foto Triângulo, Unipessoal 
• Fotoneta - Serviços Fotográficos, Lda 
• FRH, Sistemas Informáticos, Lda (Trium) 
• INFORMAR 
• MAPADI - Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual 
• MPV / Biblioteca Municipal Rocha Peixoto 
• MPV / Casa da Juventude 
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• MPV / Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim 
• MPV / Polícia Municipal 
• Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
• STEPSEASON - Clínica Médica Cirúrgica, Estética e Fisiátrica (Mediverde Saúde) 
• Varzim Lazer - Empresa Municipal 
• WARQArgustab, Unipessoal, Lda 

 

O resultado da primeira fase da Formação em Contexto de Trabalho foi considerado positivo quer pelo 
professor orientador, quer pelos alunos, quer pelas informações transmitidas pelas entidades. 

Apoiou o adjunto do Diretor, José Santos, na candidatura financeira e pedagógica de uma turma do Curso 
Profissional Técnico de Multimédia para o ano letivos de 2011/2012. 

Reforçou junto dos docentes, principalmente os da área técnica, a necessidade de continuarem a usar a 
plataforma de ensino Moodle no ensino-aprendizagem, utilizando as potencialidades audiovisuais que este 
equipamento disponibiliza. 

Coordenou com os docentes de Informática, a cobertura por vídeo, no formato streaming, dos 
campeonatos nacionais de natação de desporto escolar, em colaboração com os alunos do Curso Profissional 
Técnico de Multimédia e os técnicos da DREN, a convite da Dra. Alice Portocarrero nos dias 25 e 26 de maio de 
2012. 

Participou na visita de estudo à Animar, em Vila do Conde, no dia 25 de Maio 2012, com os alunos do 
curso. 

Participou, com a psicóloga, na publicitação do Curso Profissional Técnico de Multimédia junto dos alunos 
do 9.º ano de escolaridade dos Agrupamentos de Escolas do Conselho.   

Realizou-se a prova de aptidão profissional (PAP) aos alunos da turma M do 12.º Ano, no dia 3 de Julho. 
Fizeram parte do júri os docentes Carlos Baptista (presidente), os professores Paulo Ferreira e Arnaldo Pedro, o 
representante da associação comercial, Eng. José Gomes Alves e o técnico Dr. Rui Sousa. 

No dia 5 e 6 de Julho foi realizada a receção aos alunos-candidatos ao Curso Profissional Técnico de 
Multimédia 2012/2013. A equipa de receção foi constituída pelos docentes Carlos Baptista, José Carlos Lima, 
Paulo Ferreira e pela Psicóloga. O preenchimento das vagas existentes foi realizado de acordo com a legislação 
em vigor. 
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4.2.5. NÚCLEO DE PROJETOS E ATIVIDADES (NPA) 
Prof.ª Luiza Costa (Coordenadora) 

O NPA foi animado, durante o ano letivo de 2011/2012, por uma equipa de três elementos – Alda 
Ferreira, Graça Dinis e Luiza Costa – que dividiram 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. 

Atividade da equipa de coordenação do NPA 

A equipa de coordenação do NPA adotou, para o ano letivo de 2011/2012, os objetivos que desde o início 
da sua atividade definiu para o núcleo: 

 Criar condições para o enriquecimento e crescimento dos alunos através do envolvimento de toda a 
comunidade escolar em projetos e atividades de âmbito inter e transdisciplinar; 

 Criar condições para o aprofundamento e desenvolvimento de competências científicas nas várias 
áreas em que os alunos se integram, para além do permitido nas atividades curriculares dos 
diferentes níveis de ensino; 

 Criar mais e melhores condições para a autoaprendizagem e autoformação dos alunos; 

 Criar condições para que se proceda ao encaminhamento dos alunos para os cursos que melhor se 
ajustem ao respetivo perfil. 

Mais detalhadamente, ao longo de 2011/2012, o NPA, através de um ou mais dos seus membros: 

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

• Acompanhou e colaborou nas tarefas de elaboração do PAA 2011/2012 no que diz respeito à ação do 
Conselho Pedagógico e deste Relatório de Avaliação Final. 

• Geriu a página web NPA e a Área Reservada NPA, partes integrantes da página Web da ESEQ, onde 
foram publicados assuntos relacionados com os clubes, projetos e atividades da ESEQ. 

• Geriu o Moodle NPA, alojado no moodle ESEQ e destinado aos docentes coordenadores de atividades;  

• Organizou o arquivo de todos os documentos referentes a propostas e relatórios de clubes, projetos e 
atividades do ano letivo de 2011/2012. 

• Apoiou a divulgação dos clubes, projetos e atividades a toda a comunidade, antes e depois da sua 
realização, tendo criado e gerido o blogue “Notícias NPA” (http://npaeseq1112.wordpress.com/) onde 
foram publicadas notícias das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

• Aperfeiçoou e geriu os modelos para apresentação de propostas de atividades e relatórios através de 
formulários digitais on line. 

• Organizou e geriu os espaços informativos e os expositores da ESEQ. 
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• Coordenou a divulgação de informação sobre projetos e atividades internos e exteriores à ESEQ. 

• Providenciou atendimento contínuo a alunos e professores com vista a orientação e apoio nas respetivas 
exposições, nomeadamente: “Dia Europeu das Línguas”; “Dia da Filosofia”; “Día de la Hispanidad”; 
“Olimpíadas de Matemática”; “Liceu Ontem”; Trabalhos dos alunos de Multimédia; “Dia de S. Valentim/Dia 
dos Namorados”; Trabalhos dos alunos de Desenho A; Trabalhos dos alunos no âmbito da atividade 
“Leitura Non Stop”; Montra de Arte; Maquetes e trabalhos de Oficina de Arte; “Fórum Escolas” no Diana 
Bar. 

• Coordenou a representação da ESEQ nos eventos que o justificavam. 

• Representou a Direção da ESEQ, na impossibilidade de presença dos seus membros ou em parceria 
com eles, nos seguintes eventos: Antigos alunos do LN PV; “Educação para a Paz”; Leitura Non Stop; 
Escola da Minha Vida; Lançamento do n.º 3 do jornal “ECOS”; “Histórias do Mar”; English Speaking 
Summit. 

• Colaborou no projeto “Uma cadeira de rodas para …”; coordenou na ESEQ o projeto “Escola da Minha 
Vida” da CMPV; integrou a equipa “Ecos - Jornal Escolar”; foi responsável pelo projeto Escola ambiente 
que foi encerrado este ano letivo. 
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4.2.6. PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (PTE) 
Prof. José Manuel Santos (Adjunto do Diretor) 

O Plano de ação para o TIC, no ano letivo 2011/2012 desenvolveu-se em três eixos: Tecnologia, 
Conteúdos e Formação, cobrindo todos os domínios relacionados com a modernização do sistema educativo. 

A elaboração deste plano foi da competência da Equipa PTE e visou promover a utilização das TIC nas 
atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização 
junto de todos os elementos da comunidade educativa. O plano foi concebido no quadro do Projeto Educativo da 
ESEQ e integrou o Plano Anual de Atividades 2011/2012. 

Em setembro de 2011, foi reformulada a Equipa PTE da ESEQ para o ano letivo 2011/2012, de forma a 
possibilitar uma efetiva articulação com a totalidade dos departamentos e estruturas organizativas da Escola, e 
foi elaborado e aprovado o Regimento de funcionamento deste serviço. Em outubro de 2011, foi elaborado o 
Plano TIC, o qual foi integrado no PAA da ESEQ, procedendo-se à sua monitorização. 

A implementação do programa de Sumários eletrónicos no “WebUntis”, iniciada no arranque do ano letivo 
2011/2012, decorreu bem e todos os apoios solicitados pelos seus utilizadores foram realizados, em tempo 
devido. 

No início do ano letivo a equipa PTE disponibilizou via Web um questionário para facilitar aos Diretores de 
Turma a caracterização das respetivas turmas. O questionário aplicado foi alvo de uma análise detalhada, por 
parte de um grupo de trabalho da equipa PTE, para aperfeiçoamento na recolha de informações pertinentes 
sobre a população discente e posterior devolução às diversas estruturas da ESEQ. 

Foi feita uma auscultação aos diversos departamentos e estruturas da ESEQ, sobre a adequação da 
distribuição dos equipamentos informáticos, tendo-se procedido aos reajustes necessários. 

O projeto “Web Rádio Educativa ECOS”, sob a responsabilidade dos professores José Carlos Lima e 
Vicente Craveiro arrancou no início do ano letivo e foi finalmente implementado este ano letivo. O projeto 
decorreu bem e dentro do que estava previsto. Pode-se dizer que, a “Web Rádio Educativa ECOS” tornou-se 
num espaço de comunicação e divulgação, em que permitiu a intervenção e o conhecimento da atividade da 
comunidade educativa da ESEQ, no meio em que está inserida. 

Foram aplicados e realizados os questionários OTES (Observatório de Trajetos dos Estudantes do 
Ensino Secundário) a todos os alunos do décimo-segundo ano, como também os inquéritos de satisfação a 
todos os alunos e professores da ESEQ. 

Procedeu-se à migração total para o Windows 7, em todos os computadores existentes na ESEQ (tanto 
nos computadores destinados a tarefas de âmbito pedagógico, como nos computadores de uso Administrativo). 

Procedeu-se ao abate de equipamentos usados TIC, da ESEQ, no final do segundo período. 
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Procedeu-se à atualização regular da página Web da ESEQ, continuando esta a funcionar como um meio 
de comunicação privilegiado com a comunidade Educativa. A Área Reservada continua a ser um recurso útil, 
apoiando o acesso a formulários online do NPA e da CDT. 

Este ano letivo, os professores José Manuel Santos e Helena Silva começaram a fazer a migração da 
página Web da ESEQ, para uma nova plataforma, Joomla e com uma nova reestruturação do site. 

Igualmente se procedeu à atualização contínua do Moodle ESEQ, plataforma que dá apoio a várias 
disciplinas de todos os departamentos, para além de algumas estruturas que escolheram este meio para 
organizar os seus arquivos, como por exemplo, a Direção do Curso Profissional e a Coordenação do NPA. 

Este ano letivo, a ESEQ continuou a disponibilizar aos seus professores o acesso à Escola Virtual da 
Porto Editora. 
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4.2.7. COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (CES) 
Prof.ª Teresa Cristino (Coordenadora) 

Durante o ano letivo de 2011/12, fizeram parte do Projeto da Educação para a Saúde nove professores 
do grupo disciplinar 520: Ana Maria Felgueiras, Altina Liberal, Margarida Coelho, Helena Sá, Manuela Vilarinho, 
Elsa Almeida, Teresa Moreira, Teresa Cristino e Valdemar Doellinger, sendo coordenadora a professora Teresa 
Cristino. O grupo da Educação para a Saúde contou com a colaboração da Psicóloga Conceição Prisco e 
Assistente Social Tiago Pacheco (SPO) e dos enfermeiros Maria José Martins, Margarida Pais, Mª José Reis e 
António Abade, especialistas em Saúde Materna, Infantil, Pediatria e Saúde Comunitária da UCC da Póvoa de 
Varzim. 

Como tem sido feito nos anos anteriores, a coordenadora da Educação para a Saúde, com a cooperação 
de todos, procurou cumprir, os objetivos a que se propôs no início deste ano letivo, e que fazem parte do Plano 
Anual de Atividades da nossa escola. 

Neste ano letivo de 2011/12 realizaram-se três reuniões ordinárias e outras informais em que se tratou: 

• Da planificação das atividades educativas promotoras de saúde, a desenvolver ao longo do ano e que 
foram propostas para o plano anual de atividades e aprovadas em Conselho pedagógico; 

• Da reestruturação e dinamização do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA); 

• Da análise, reflexão e avaliação do trabalho realizado durante o ano. 
 

ATIVIDADES  

As atividades desenvolvidas foram as seguintes:  

• Ação de formação para professores sob o tema “Educação para os Afetos – Educação Sexual em 
contexto escolar”, pela psicóloga Conceição Prisco e enfermeira Maria José Martins, em setembro de 
2011; 

• Ação de formação para professores e funcionários, sobre “ Suporte Básico de Vida” e “ Primeiros 
Socorros” nos dias 15 de dezembro de 2011 e 5 de janeiro de 2012, com a orientação da enfermeira Mª 
José Martins. Nesta formação estiveram presentes dezassete professores, funcionários, Psicóloga e 
Assistente Social. 

• Comemoração do dia mundial da SIDA com exposição de cartazes, visualização de vídeos, e debates, 
alusivos ao tema, no dia 2 de Dezembro e informação na página da Escola. 

• Decorreram, com êxito, os rastreios de saúde ao nível cardiovascular, diabetes, índice de massa 
corporal e doenças do foro alimentar (anorexia e obesidade), aos alunos do 10.º ano e também aos 
professores e funcionários da escola, com a colaboração dos professores de Educação Física, 
Diretores de Turma e enfermeiros do Centro de Saúde.  
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• Paralelamente aos rastreios, também foram feitos inquéritos sobre hábitos alimentares e outros hábitos 
de saúde aos alunos do 10.º ano. 

• Comemoração do dia de S. Valentim/Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, com duas palestras no 
auditório – “Educar para os afetos e violência no namoro” para 3 turmas de 11.º ano (turmas C, F e K) 
promovida pela Psicóloga Conceição Prisco e Assistente Social Tiago Pacheco e uma palestra/debate 
“Perguntas com resposta” para os alunos de algumas turmas de 12.º ano (A, B, D, E, F, e G) que 
previamente elaboraram um conjunto de questões sobre educação sexual, promovida pela enfermeira 
Maria José Martins; foi projetado um vídeo, no corredor junto da reprografia. 

• Foi feita, também no dia 14 de fevereiro, uma exposição de pósteres científicos sobre métodos 
contracetivos e doenças sexualmente transmissíveis elaborados pelos alunos do 12.º ano turmas A, B, 
C, D, E, F, G e com a colaboração dos professores de Biologia Ana Maria, Teresa Moreira, Margarida 
Coelho, Elsa Almeida, Maria José Frutuoso. 

• Foi feita uma exposição de marcadores de livros feitos pelos alunos do 7.º, 8.º, 10.º (Formação Cívica) 
e cartazes elaborados pelos alunos de desenho do 11.º ano, turma J, alusivos ao Dia dos Namorados. 
Foram também distribuídos aos professores e funcionários marcadores de livros alusivos ao dia. 

• Procedeu-se, também neste dia, à troca de correspondência entre alunos, num correio interno e música 
com dedicatórias na Web Rádio Ecos da escola da responsabilidade dos professores José Carlos Lima 
e Vicente Craveiro. 

• Todas as atividades deste dia dos namorados foram devidamente anunciadas na página da Escola com 
a colaboração do professor Arnaldo Pedro, que realizou os cartazes. 

• Foi dinamizado o GIAA, com a ajuda do professor Carlos Batista, de modo a ser mais fácil e produtivo o 
acesso a este gabinete a partir da página da escola. 

• Continuou a ser implementado o programa “Trilhos” no básico e a título experimental, numa turma do 
10.º ano foi implementado com sucesso o programa “Eu e os outros”, no 1.º período. 

• A coordenadora participou ainda num painel integrado na atividade da avaliação externa da ESEQ. 

Das diversas atividades desenvolvidas pelo grupo de professores da Educação para a Saúde, e que 
constam do Plano Anual de Atividades, foram apresentados os respetivos relatórios e avaliações ao NPA. 

Durante o ano letivo 2011/2012 a promoção da Educação para a Saúde funcionou como um projeto 
transversal, multidisciplinar e operacionalizado em articulação com outras estruturas da Escola e da 
Comunidade.  

Trabalhou-se em parceria com o SPO, Assistente social e Centro de Saúde da Póvoa de Varzim, o que 
permitiu dar um apoio ao desenvolvimento dos projetos dos alunos e dos professores e deste modo satisfazer 
claramente os objetivos do Projeto de Educação para a Saúde e Projeto Educativo da Escola. 
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4.2.8. COORDENAÇÃO DA FORMAÇÃO CÍVICA (CFC) 
Prof.ª Íris Seixas (Coordenadora) 

Foram elaboradas, no início do ano, as linhas de orientação e de critérios de avaliação para a disciplina 
de Formação Cívica em conjunto com as professoras Albertina Anjo e Margarida Costa Almeida 

A coordenadora convidou duas enfermeiras do Hospital da Póvoa de Varzim para levarem a cabo uma 
palestra relacionada com a educação sexual e participou num projeto organizado pelo Instituto da Droga e 
Toxicodependência, levado a cabo pela psicóloga da escola, Conceição Prisco e a professora Teresa Cristino, 
que tratava das relações interpessoais (uma dos temas incluídos nas linhas orientadoras da disciplina).  

A Coordenadora elaborou fichas de trabalho e testes modelo bem como a matriz e as provas 
extraordinárias de avaliação para a disciplina de Formação Cívica e os respetivos critérios de avaliação (prova 
escrita e oral). Organizou um dossiê com todo o material e informações relativos à disciplina, tendo-os partilhado 
com os docentes que a lecionavam. 

É lamentável (e elucidativo) que um ano após de criação da disciplina e de todo o trabalho e investimento 
da Escola, de vários professores e da Coordenadora na preparação de materiais e orientações para lecionação 
da disciplina, a Formação Cívica deixasse de fazer parte do currículo dos alunos. 

.  
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4.2.9. BIBLIOTECA DR. LUÍS AMARO DE OLIVEIRA (BLAO) 
Prof.ª Filomena Pacheco (Bibliotecária) 

O apoio que a BLAO disponibiliza é de dois níveis: orientação das pesquisas (digitais ou em suporte 
papel) / sugestão de temas de trabalho e apoio educativo, através da disponibilização de um horário com 
docentes de diferentes disciplinas para as dúvidas que possam surgir aos alunos no estudo individualizado. Para 
além desta abordagem, desenvolve um conjunto de iniciativas que se destinam a divulgar a biblioteca e 
incentivar a leitura em diferentes suportes através de exposições, sessões de leitura e encontros com escritores. 
O objetivo é chamar, sobretudo os alunos, a um espaço muito peculiar, tanto pela sua arquitetura interior como 
pelo valor do espólio antigo e atual. 

De um espaço pouco dinâmico tem-se conseguido uma mudança de paradigma: um local que os utentes 
procuram para ler revistas, trabalhar em grupo, usar o computador para trabalhos ou procurar sugestões para os 
mesmos, assistir a debates e/ou conferências, participar em ateliês. 

A informatização do fundo documental, um processo relativamente lento pelo elevado número de volumes 
do espólio, poderá no futuro permitir uma intervenção por áreas do conhecimento e para os utentes uma maior 
rentabilidade nas consultas. 

BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA BE 

O trabalho desenvolvido na BLAO, este ano letivo, centrou-se no domínio da “Leitura e Literacia”, se bem 
que não tivessem sido descuradas outras áreas (Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Parcerias e Actividades/ 
Abertura à Comunidade e Gestão da Coleção). 

A BLAO procurou estar atenta à solicitação das estruturas da ESEQ, numa atitude de constante abertura 
e colaboração com os diferentes órgãos de gestão intermédia da escola, com os alunos/ os professores. 

O Plano de Ação procurou abarcar não só o domínio que se propôs abordar no âmbito do programa da 
Rede de Bibliotecas Escolares (“Leitura e Literacia”), mas também adaptar-se às exigências do seu público 
utilizador. O espaço da Biblioteca permite a livre utilização da Internet para leitura de lazer ou leituras para a 
realização de trabalhos, a leitura de livre escolha, a fruição de filmes, a realização de debates sobre temas da 
atualidade, a dinamização de sessões sobre o papel da leitura no aperfeiçoamento dos métodos de estudo. 

A temática selecionada para a Semana da Leitura pretendeu realçar o cruzamento de saberes que ocorre 
na biblioteca, proporcionando aos alunos a oportunidade de refletir sobre o papel da memória na construção de 
percursos de leitura. 

De salientar que a BE monitoriza o seu trabalho, dando conta dele, ao longo do ano, quer ao Conselho 
Pedagógico, quer às estruturas de coordenação de atividades ou de apoio educativo, facultando, em tempo útil, 
o balanço do trabalho desenvolvido. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

− Plano de distribuição de Agendas Europa 2011//2012 a todos os alunos do 10.º ano da escolaridade 
(setembro 2010); 

− Elaboração de desdobrável sobre a BLAO aos novos alunos da ESEQ;  

− Disponibilização de materiais/obras aos professores que prestam Apoio Educativo sob a forma de dossiês 
de fichas e testes; 

− Implementação de sistema de empréstimo de vídeos educativos para utilização em contexto de sala de 
aula; 

− Organização exposição comemorativa dos 60 anos da ESEQ intitulada” No princípio era o Lyceu e o 
Liceu fez-se casa: comemorar 60 anos 1952/2012”; 

− Colaboração na comemoração do Dia Mundial da Filosofia: debate ”O que é ser feliz? (alunos do Ensino 
Básico); 

− Acolhimento da atividade “Contar uma história” da responsabilidade do grupo disciplinar de Inglês;  

− Participação na elaboração/dinamização da exposição comemorativa dos 200 anos do nascimento do 
escritor Charles Dickens; 

− Sessões de formação para alunos de vários níveis de escolaridade sobre “Métodos de estudo (em 
colaboração com os Serviços de Psicologia e Orientação, ao longo do ano letivo); 

− Colaboração na dinamização do torneio de xadrez (em três sessões eliminatórias) da responsabilidade do 
Clube de xadrez da ESEQ; 

− Dinamização da Semana da Leitura 2012 “Linhas e entrelinhas”: 

• Conferência “Linhas de intervenção política na Póvoa de Varzim: o poveiro Santos Graça” 

• Debates “Linhas de pensamento: o que é a felicidade?” 

• Conferência “Linhas da memória: a importância do Museu Municipal” 

• Ateliê de leitura e ilustração 

• Palestra/debate “Na linha, em saúde” 

• Exposição temporária ”Na linha dos títulos” 

−  Organização de uma aula de ioga para alunos de 12.º ano da escolaridade para gestão do stresse na 
época de exames; 

− Feira do Livro da ESEQ (9,10 e 11 de maio 2012); 

− Participação na iniciativa “A árvore dos desejos”; 

− Grelhas de Observação da Utilização da Biblioteca em Contexto Livre (ao longo do ano letivo);  

− Relatórios digitais de frequência da BE (ao longo do ano letivo);  

− Exposições temáticas realizadas; 

− Aulas de apoio a várias disciplinas do currículo, em colaboração com o Núcleo de Apoio Educativo; 
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− Elaboração de artigos jornalísticos (Coordenadora da BLAO) para publicação no Jornal ECOS (Maio 
2012); 

− Colaboração com o Departamento de Línguas na realização da semifinal e final do concurso de Prosa e 
Poesia do Projeto Escola da Minha Vida (janeiro e fevereiro de 2012); 

− Colaboração com o Departamento de Línguas no Encontro com escritores de expressão ibérica (Onésimo 
Teotónio de Almeida, João de Melo e Jaime Aguiar) no âmbito do evento “Correntes d’Escritas”(25 de 
fevereiro de 2012); 

− Palestra da Revista LER com o escritor José Mário e o editor João Pombeiro; 

− Participação na leitura pública da obra “O filho de mil homens” do escritor Valter Hugo Mãe; 

− Lançamento do Anuário 2011 da ESEQ (março 2012); 

− Dinamização do Blogue da BLAO; 

− Participação nas reuniões da equipa PTE para implementação/acompanhamento do Plano PTE; 

− Aquisição de fundo documental atualizado. 

 
Figura 4.2.9.1-Registo de utilizadores/tipologia de utilização 

 
Figura 4.2.9.2-Registo de utilizadores/tipologia de utilização 
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Figura 4.2.9.3-Registo de utilizadores/tipologia de utilização 

A opção de situar a ação da BLAO, neste ano letivo, na área da leitura e literacia deveu-se ao facto de se 
entender que é fundamental criar contextos de leitura diversos, de forma a desenvolver a identidade individual e 
coletiva, sempre inacabada e em construção permanente. 

As iniciativas levadas a cabo demonstraram que todas as leituras são imperfeitas porque finitas. Por isso, 
quanto maior a diversidade de experiências de leitura, mais vastos conhecimentos se adquirem e quanto mais 
vastos forem estes últimos, maior a possibilidade de criar bons leitores 

Deste modo, o objetivo da BLAO foi criar condições para que os alunos, público privilegiado, sejam mais 
interventivos, reflexivos e críticos, fortalecendo a sua vocação para ser um espaço sistemático de promoção da 
leitura e de ampliação de projeto cultural de vida coletiva com repercussões na identidade individual de cada um 
dos utilizadores. Só os leitores competentes poderão fazer livres escolhas e exercer a sua cidadania consciente 
e responsável. 
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4.2.10. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 
Dr.ª Conceição Prisco (Psicóloga) e Dr. Tiago Pacheco (Técnico de Serviço Social) 

Em colaboração com a Coordenação dos Diretores de Turma o serviço reelaborou a brochura de receção 
e deslocou-se a todas as turmas de 10.º ano e 7.º ano no dia da receção aos alunos (15 de setembro); procedeu 
ainda no início do ano juntamente com o NAE à divulgação dos dois serviços através da distribuição de uma 
carta conjunta aos encarregados de educação. 

O serviço realizou de 23 a 30 de setembro sessões com todas as turmas de 10.º ano dos cursos 
Científico-Humanísticos, com o objetivo de proceder à análise do currículo, opções ao nível do prosseguimento 
de estudos e métodos de estudo tendo-se distribuído sobre esta temática uma brochura elaborada em 
colaboração com a Coordenadora da Biblioteca da ESEQ. 

Ainda em conjunto com a Coordenadora da Biblioteca, o serviço realizou uma formação mais extensa no 
dia 4 de novembro com os alunos do 10º P em que se forneceram informações sobre o curso e possibilidades 
escolares e profissionais e métodos de estudo. Também ao nível do 10.º ano, e a pedido das Coordenadoras 
dos Diretores de Turma, o serviço elaborou um pequeno PowerPoint denominado “10.º Ano e Agora Como 
Ajudar o Meu Filho” que sendo apresentado pela psicóloga na reunião de CDT no final do primeiro período foi 
depois apresentado pelos Diretores de Turma aos encarregados de educação nas reuniões realizadas com os 
mesmos no início de Janeiro. 

Continuou ainda a realizar-se um trabalho articulado entre SPO, NAE, Diretores de Turma e respetivas 
Coordenadoras do Ensino Básico e Secundário e ainda com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco e Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais. Foram encaminhados três alunos para a Comissão e 
outros para serviços de saúde e acompanhamento médico especializado (ex. nutrição; psiquiatria; planeamento 
familiar; oftalmologia). 

No presente ano letivo a Psicóloga atendeu 171 alunos do 7.º ao 12.º ano (104 em atendimento contínuo 
individual e 67 de forma pontual ou em grupo) por diversas problemáticas (de realização, de orientação, 
emocionais, familiares, etc.) estando aqui também incluído o acompanhamento e avaliação de alunos com 
necessidades educativas especiais realizada juntamente com a docente de educação especial. 

Neste âmbito, procedeu-se à revisão de quatro Programas Educativos Individuais no início do ano letivo e 
à avaliação e inserção ao longo do ano de outros seis alunos por se verificarem critérios de elegibilidade por 
problemáticas variadas (dislexia/disortografia, surdez moderada e limitações neuro músculo esqueléticas) tendo 
sido elaborados os respetivos relatórios técnico pedagógicos e programas educativos.  

A Psicóloga esteve também presente em treze reuniões de Conselho de Turma (doze delas juntamente 
com a docente de ensino especial) Foram elaborados pela Psicóloga 117 informações e/ou relatório (alguns em 
conjunto com o assistente social) para as reuniões de Conselho de Turma e dois relatórios para médicos 
exteriores à escola. 
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Foram atendidos de forma contínua pelo Assistente Social 117 alunos do 7.º ao 12.º ano com 
problemáticas variadas como: problemas familiares, económicos, relacionais, falta de assiduidade, abandono 
escolar, violência doméstica, informações sobre bolsas de estudo e outros Apoios Sociais (bem como a 
documentação necessária para os respetivos concursos)., encaminhamento para outras Instituições e 
programas de ocupação de tempos livres. 

 Para além do acompanhamento aos alunos foram estabelecidos contactos com a ampla maioria dos 
encarregados de educação, com os diretores de turma e foram enviados 53 relatórios sobre os alunos com 
maiores problemáticas para os respetivos conselhos de turma com sugestões educativas para a melhoria da sua 
integração e sucesso educativo. Foram acompanhados pelo Serviço Social 71 alunos e famílias em risco de 
abandono, sendo trabalhadas várias competências individuais e parentais.  

O Assistente Social colaborou também com a Associação de Pais na recolha e entrega de alimentos para 
alunos carenciados da ESEQ (Cabaz de Natal), os técnicos participaram ainda na leitura non-stop organizada 
pela Associação no dia 2 de março.  

O Serviço continuou a atuar para prevenir situações de abandono através do acompanhamento de alunos 
que foram encaminhados pelos DT (muitas vezes após a análise da “Ficha de Monitorizarão do Percurso 
Escolar) e estabeleceu também contato com alunos que efetuaram o pedido de mudança de curso ou anulação 
de matrícula, no sentido de os levar a ponderar os fatores implicados na sua decisão ou expor alternativas.  

Os técnicos do Serviço estiveram presentes na sessão de apresentação da ESEQ à equipa de Avaliação 
Externa no dia 5 de dezembro tendo integrado o painel “Entrevista com Docentes e Técnicos dos Serviços 
Técnico-Pedagógicos” com a mesma equipa no dia 6 de dezembro. 

A Psicóloga continuou a representar o serviço no Conselho Pedagógico e colaborou com a Coordenadora 
de Matemática e Ciências Experimentais na redação do relatório de análise dos resultados escolares do 1.º, 2.º 
e 3.º período letivos.  

O Serviço participou na preparação da Mostra de Saídas Profissionais para 2012, tendo estado presente 
nas reuniões realizadas a nível de escola e da Câmara Municipal e ainda durante o evento que decorreu de 10 a 
13 de maio no Diana-Bar. Foram distribuídos pelo Serviço através da Coordenadora dos Diretores de Turma 
vários exemplares da revista da Câmara Municipal sobre as ofertas formativas do concelho com a indicação de 
serem entregues aos alunos de 10.º ano que estivessem a ponderar o seu percurso escolar.  

O Serviço juntamente com o Coordenador dos Cursos Profissionais continuou a colaborar na divulgação 
da oferta da escola tendo a Psicóloga em várias escolas básicas circundantes: deslocaram-se assim no dia 30 
de abril à E B 2,3 de Beiriz (de tarde reunião com alunos e à noite com os encarregados de educação), dia 24 de 
maio à EB 2,3 de Rates (juntamente com as professoras Albertina Anjo, Fernanda Duarte, Alexandra Neiva e 
três alunas da ESEQ) e dia 5 de junho à EB2,3 de Cego do Maio. Antes disso, no dia 8 de março a Psicóloga 
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deslocou-se à EB 2,3 de Rates onde se reuniu com os DT de 9.º ano e apresentou algumas sugestões para os 
mesmos trabalharem as escolhas formativas com os alunos. Ainda no dia 11 de maio, no Auditório da ESEQ, a 
Psicóloga realizou uma ação para os Pais dos alunos de 9.º ano de todas as escolas do 3.º ciclo do ensino 
básico da Póvoa de Varzim denominada “Preparar com os filhos as decisões”. A Psicóloga participou por fim no 
início de julho no processo de seleção dos alunos que se candidataram à frequência do curso profissional 
Técnico de Multimédia  

Foram realizadas sessões de esclarecimento pela Psicóloga sobre exames, pré-requisitos e o acesso ao 
ensino superior agendadas com todas as turmas de 12.º ano nos dias 24 e 27 de Fevereiro, tendo a psicóloga 
contatado ainda com as turmas de 11.º ano de Línguas e Humanidades para esclarecer algumas questões 
específicas associadas aos exames de língua estrangeira e à possibilidade de utilização da Filosofia como prova 
de ingresso. Foi realizada ainda uma sessão sobre “Procura de primeiro emprego”, com alunos do 12.º M, no dia 
18 de abril, na qual se procurou dar indicações úteis sobre competências de procura de emprego: responder a 
anúncios, elaboração de currículo e carta de candidatura, cuidados a ter na entrevista, realização de testes 
psicotécnicos, entre outros aspetos. 

O Serviço organizou, juntamente com a Coordenação dos Diretores de Turma do Ensino Secundário, a 
Visita de Estudo à Mostra da Universidade do Porto no dia 23 de março, que contou com a participação de 166 
alunos do 12.º ano. Organizou ainda a Mostra Informativa de Cursos e Instituições Do Ensino Superior. O evento 
decorreu nos dias 10 e 11 de maio no polivalente da escola e contou com 24 instituições. 

O Serviço continuou a articular com a Coordenadora da Educação para a Saúde, a Direção, os Diretores 
de Turma e as Enfermeiras do Centro de Saúde em várias atividades associadas à Educação para a Saúde 
Assim, no dia 13 de setembro a Psicóloga juntamente com a Enfermeira Maria José Martins dinamizou na ESEQ 
a Ação de Formação Educação Sexual/Educação para os Afetos junto de 48 docentes 

A Psicóloga e a Coordenadora da Educação para a Saúde implementaram o Projeto “Eu e os Outros” do 
IDT com a História 2 - Amizade nas aulas de Formação Cívica da turma 10.º E (em sete sessões que 
decorreram de 4 de outubro a 29 de novembro). Trabalharam-se assim questões ligadas ao processo de 
integração social, à vivência de conflitos e resolução de problemas e toda a dinâmica de grupo desenvolvida 
constituiu-se assim um instrumento promotor de processos de tomada de decisão e treino de competências de 
relacionamento interpessoais (nomeadamente ao nível assertividade). A ação permitiu também a exploração de 
informação associada às temáticas do consumo de substâncias, das preocupações com o corpo e perturbações 
do comportamento alimentar e riscos de exposição ao sol.  

O Serviço continuou neste ano letivo a privilegiar o acompanhamento da turma de sétimo ano num 
trabalho articulado com o Diretor de Turma nas aulas de Formação Cívica de molde a participar na 
implementação do Programa Trilhos. (Programa de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais que 
visa a prevenção de situações de risco nomeadamente ao nível do consumo de substâncias) e a desenvolver 
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atividades associadas à Educação Sexual. Realizou assim onze sessões com a turma trabalhando não só os 
comportamentos de risco e todo o processo associado á tomada de decisão e vertente emocional e de 
comunicação mas também temáticas como transformações do corpo, perceções inadequadas das mesmas e 
riscos associados ao ideal de beleza, os perigos da internet e comportamentos sexuais de risco ou os Afetos e 
Relação de Namoro (esta numa sessão específica que decorreu no dia 15 de fevereiro, dando continuidade ás 
atividades do Dia de Namorados). Na celebração do dia de S. Valentim, o Serviço colaborou com a 
Coordenadora de Educação da Saúde na Exposição de Cartazes alusivos ao dia e à Temática do Amor e 
Afetividade elaborando também um PowerPoint denominado “Hoje é dia dos namorados! Vive a tua Afetividade 
de Forma responsável”. Os Técnicos do Serviço realizaram também nesse mesmo dia a sessão "Educar para os 
Afetos" com as turmas do 11.ºC, F, K tendo-se abordado o namoro, o iniciar da vida sexual ativa e a violência no 
namoro e distribuído brochuras que visam a sensibilização e prevenção dessa mesma violência. Ainda sobre o 
tema da Violência do Namoro foi publicado um artigo pelos técnicos no Jornal da Escola. A Psicóloga esteve 
também presente como assistente na sessão “Perguntas com Resposta" dinamizada pela Enfermeira Maria José 
Martins e na Palestra "Amor gera amor " dinamizada pela Associação de Pais.  

No dia 19 de abril a Psicóloga levou a cabo uma ação sobre “Violência no Namoro” com a Turma 10.º F 
na aula de Formação Cívica e nesse dia acompanhou ainda juntamente com outros professores algumas turmas 
à Palestra sobre a mesma temática que decorreu no Auditório Rocha Peixoto. 

No dia 8 de maio, a pedido da Diretora de Turma a Psicóloga efetuou uma ação sobre “Consumo de 
Substâncias” na Turma 10.º D na aula de Formação Cívica. No dia 18 de maio colaborou na dinamização da 
Ação “Ansiedade Sob Controle” no Ginásio da ESEQ num trabalho articulado com a Coordenadora da Biblioteca 
da ESEQ, em conjunto com monitores do Centro de Yoga de Vila do Conde Áshrama Casa da Luz. Por fim no 
dia 8 de junho a Psicóloga realizou ainda uma sessão com a Turma 8.º A denominada: “Sexualidade 
Responsável: prevenção da gravidez indesejada e das infeções sexualmente transmissíveis” 

O Serviço finalizou a operacionalização dos objetivos de desempenho definidos para o ano civil de 2011 e 
continua a trabalhar no âmbito dos objetivos definidos para 2012. Relativamente à implementação do “Processo 
SPO segundo a Norma Iso 9001” os técnicos já procederam à definição e monotorização dos indicadores e 
responderam ás questões que lhe foram colocadas na Auditoria realizada a 4 de Junho; no decorrer do ano 
letivo obtiveram também formação no âmbito da Gestão de Qualidade (Norma 9001:2008). Para além desta 
formação frequentaram ainda formações de "Suporte Básico de vida" e “Primeiros Socorros”. A Psicóloga 
frequentou ainda no IDT a Ação de Formação Profissional Eu e os Outros, na APAV o Curso “Crianças e Jovens 
Vítimas De Violência: Compreender, Intervir E Prevenir”, e na Universidade Lusíada do Porto a ação 
“Contributos da Psicologia para a Excelência Educativa". O Assistente Social frequentou na Universidade 
Católica do Porto o curso “"Prevenir a Violência Doméstica”. Os técnicos efetuaram ainda uma candidatura ao 
Curso Gruntvig “Improving Educators Resilience To Stress” do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, que 
irá decorrer em Setembro na Letónia.   
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4.3. CLUBES, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS EM 2011/2012 

Ao longo do ano, foram entregues ao NPA um total de 101 propostas referentes a clubes, projetos e 
atividades (Tabela 4.3.1 e Figura 4.3.1), distribuídas por várias áreas de ação (Tabela 4.3.2 e Figura 4.3.2). 

 

Tabela 4.3.1 - As propostas 
quanto ao nível de ação 
NÍVEL DE AÇÃO Nº 

Clubes 6 
Projetos 19 
Atividades 76 
Nº Total de Propostas 101 

 
Figura 4.3.1 - As propostas quanto ao nível de ação 

 

 

Tabela 4.3.2 - As propostas 
quanto à área de ação 
ÁREA DE AÇÃO Nº 

Artes 7 
Ciência e Tecnologia 28 
Cidadania 21 
Ciências Sociais e Humanas 10 
Desporto 10 
Economia e Direito 1 
Direção e Coordenação 0 
Línguas e Literaturas 19 
Saúde 5 
Nº Total de Propostas 101  

Figura 4.3.2 - As propostas quanto à área de ação 

Dessas propostas, 31 foram apresentadas já depois da aprovação do PAA, tendo sido acrescentadas ao 
plano, ao longo do ano letivo, numa secção complementar (Tabela 4.3.3 e Figura 4.3.3). Das 101 propostas de 
clubes, projetos e atividades apresentadas apenas 3 não atingiram os objetivos principais a que se propunham e 
foram consideradas não concluídas pelos seus responsáveis (Tabela 4.3.4, Figura 4.3.4 e Tabela 4.3.11). 

Tabela 4.3.3 - As propostas quanto 
ao momento de apresentação 
APRESENTAÇÃO Nº 

Antes PAA 70 
Após PAA 31 

N.º Total de Propostas 101 

 
Figura 4.3.3 - As propostas quanto ao momento de apresentação 
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Tabela 4.3.4 - As propostas quanto 
ao grau de realização 

REALIZAÇÃO Nº 
Concluídas 98 

Não concluídas 3 
N.º Total de Propostas 101 

 
Figura 4.3.4 - As propostas quanto ao grau de realização 

Os clubes, projetos e atividades foram da responsabilidade de elementos da comunidade escolar 
distribuídos pelos vários departamentos curriculares de acordo com a distribuição apresentada a seguir (Tabela 
4.3.5, Figura 4.3.5, Tabela 4.3.6 e Figura 4.3.6). 

 

Tabela 4.3.5 - Clubes e projetos 
quanto à origem dos responsáveis 

ORIGEM Nº 

DCMCE 9 
DCL 4 
DCE 3 
DCCSH 3 
Conjuntos e outros 6 
Total 25 

  

 
Figura 4.3.5 - Clubes e projetos quanto à origem dos responsáveis 

 

 

Tabela 4.3.6 - Atividades quanto 
à origem dos responsáveis 

ORIGEM Nº 

DCMCE 22 
DCL 24 
DCE 17 
DCCSH 9 
Conjuntas e outras 4 
Total 76 

 
Figura 4.3.6 - Atividades quanto à origem dos responsáveis 

Na Tabela 4.3.7 e Figura 4.3.7 apresenta-se o rácio número de propostas/número de docentes para cada 
departamento curricular. 
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Tabela 4.3.7 - Comparação do número de 
atividades propostas por departamento 

DEPARTAMENTO Nº PROPOSTAS / 
Nº DOCENTES 

DCMCE 0,82 
DCL 1,12 
DCE 1,11 
DCCSH 0,71 

 
Figura 4.3.7 - Rácio número de propostas/número de docentes  

Nas tabelas seguintes pode observar-se a distribuição temporal das atividades (Tabela 4.3.8 e Figura 
4.3.8) e as estratégias escolhidas (Tabela 4.3.9 e Figura 4.3.9). 

Tabela 4.3.8 - Atividades 
quanto à data de execução 

DATA Nº 

1º Período 21 
2º Período 37 
3º Período 13 
Ano letivo 5 
Total 76 

 
Figura 4.3.8 - Atividades quanto à data de execução 

 
 

 

Tabela 4.3.9 - Atividades 
quanto à estratégia 

ESTRATÉGIA Nº 

Concurso/Competição 15 
Debate/Mesa Redonda 2 
Exibição 9 
Exposição 4 
Formação/Curso/Workshop 6 
Intervenção/Campanha 8 
Colóquio/Palestra/Conferência 4 
Pesquisa 3 
Visita de Estudo 25 
Total 76  

Figura 4.3.9 - Atividades quanto à estratégia 

A seguir pode observar-se a evolução do número de propostas de clubes, projetos e atividades 
apresentados desde o ano letivo de 2006-2007 até ao presente (Tabela 4.3.10 e Figura 4.3.10). 
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Tabela 4.3.10 - Evolução do n.º de Atividades 

ANO LETIVO 
Nº DE 

PROPOSTAS 
PAA ORIGINAL 

Nº DE 
PROPOSTAS 

TOTAL NO ANO 
2006-2007 89 89 
2007-2008 82 118 
2008-2009 72 99 
2009-2010 76 102 
2010-2011 92 156 
2011-2012 70 101 

 
 Propostas apresentadas antes da aprovação do PAA 

 Inclui todas as propostas apresentadas ao longo do ano letivo 
Figura 4.3.10  -Evolução do N.º de Atividades 

 

A Tabela 4.3.11 apresenta as 3 propostas que não tiveram a conclusão prevista, apesar de terem 
chegado a promover algumas atividades. 

Tabela 4.3.11 - Atividades não concluídas 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL MOTIVO 

Fórum das Saídas 
Profissionais 

Grupo de EF A atividade foi planeada e proposta, à semelhança dos anos transatos, com vista a representar a 
ESEQ, tal como as restantes escolas da Póvoa, no Fórum das saídas profissionais. Por motivos 
que nos são alheios, a organização não contemplou, este ano no seu plano de atividades, a 
apresentação de coreografias das diferentes escolas. Cabe-nos informar que a apresentação seria 
no sentido de utilizar a coreografia da Festa de Encerramento da "Escola da Minha Vida", com um 
número mais reduzido de alunos. 

Concurso para Jovens 
Cientistas e 
Investigadores 

O aluno Pedro Vianez do 
12.º G e docente Jorge 
Mesquita 

O discente apesar de ter realizado várias atividades experimentais optou por não concluir a sua 
participação neste projeto. Esta decisão do aluno é completamente compreensível uma vez que 
este se encontrava inscrito em três outros projetos. A dada altura viu-se forçado a optar uma vez 
que a quantidade de trabalho a que estava submetido era bastante elevada. 

Escola Ambiente Luiza Costa, Augusta 
Cardoso, Alda Ferreira 

O projeto - organização de um ecoponto geral e de pequenos ecopontos no interior do edifício - foi 
terminado a meio do ano letivo por não existirem condições para a sua implementação, devido a 
outras opções tomadas pela direção da escola no que se refere à recolha de resíduos. 

As Tabelas 4.3.12 (A a I) apresentam as atividades realizadas e avaliadas, através do relatório enviado 
ao NPA, por ordem cronológica, incluindo uma breve avaliação pelos responsáveis. 

Tabela 4.3.12A - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Agendas Europa Maria Filomena 
Pacheco 

Setembro de 2011 A atividade decorreu conforme previsto, inserida na receção aos alunos do 
10º ano da escolaridade. 

Educação 
Sexual/Educação para 
os Afetos 

Conceição Prisco 
(Psicóloga) e Maria 
José Martins 
(Enfermeira do Centro 
de Saúde) 

13 de setembro de 
2011 

A atividade decorreu de forma muito positiva. Dos 48 docentes presentes na 
ação avaliaram o interesse e qualidade da mesma 41 Docentes numa 
escala de 1 (muito negativo) a 5 (muito positivo), tendo-se registado os 
seguintes resultados: Dos 41 docentes, nenhum avaliou a ação 
negativamente (níveis 1 e 2), um docente avaliou com nível 3, vinte e quatro 
avaliaram com nível 4 e dezasseis avaliaram com nível 5. A avaliação é 
assim extremamente positiva pois não só todos os presentes assinalaram o 
interesse e qualidade da mesma como, a avaliaram maioritariamente com 
nível 4 ou 5. 

Celebrar o Dia 
Europeu das Línguas 

Professores de 
línguas da ESEQ 

26 a 30 de setembro 
de 2011 

Os alunos elaboraram um texto escrito alusivo a uma língua. Estes 
trabalhos foram expostos por vários locais da ESEQ (sala de estudo, 
corredores, entrada). Estes trabalhos foram alvo de uma seleção tendo sido 
atribuídos prémios aos melhores, por língua e ano. A entrega dos prémios 
teve lugar na Biblioteca, na última semana do 1º período.  
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Tabela 4.3.12B - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Día de la Hispanidad André Matias; Corina 
Teixeira; Luís 
Fonseca; Luís Neto; 
Maria das Dores Silva 

12 de outubro de 2011 A atividade teve como principal elemento uma exposição comemorativa da 
efeméride, visando elementos de todos os países hispânicos. 
Concomitantemente, houve também a visualização do filme "1492". 

Sessão de formação 
para delegados de 
turma 

Albertina Anjo e 
Margarida Costa 
Almeida 

19 de outubro de 2011 A reunião com os delegados e subdelegados de turma constou de uma 
análise de um testemunho escrito de uma aluna externa à ESEQ, 
participação ativa de uma ex-delegada de turma da ESEQ e representante 
dos alunos no Conselho Pedagógico e ainda da apresentação do guião 
para Delegados de Turma. O momento mais profícuo da reunião foi a 
partilha de experiências vividas pela ex-aluna da ESEQ (Rafaela Miranda). 
Foi reforçada a importância das competências de liderança e 
reconhecimento destas como uma mais-valia para a vida ativa futura dos 
alunos, tanto a nível do Ensino Superior como da vida profissional. 

Celebrating Halloween Íris Seixas, Salete 
Macieira 

27 de outubro - 2 de 
novembro de 2011 

A atividade incluiu a decoração da sala de estudo, átrio de entrada (poster 
mais abóbora) e sala de professores (abóbora, mais pratos com 
rebuçados). No dia 31 de outubro as turmas do básico (7ºA e 8ºA) levaram 
a cabo a distribuição de rebuçados por várias salas "trick or treat?". A turma 
do 7º selecionou o melhor trabalho tendo sido este premiado. Houve 
também a leitura de um pequeno poema por um grupo de alunos do 8ºA e 
distribuição de rebuçados na sala de professores ao longo do dia. 

Porto Cartoon/Museu 
Soares dos Reis 

Alexandra e Maria 
João 

9 de novembro de 
2011 

O grupo foi dividido em dois e realizaram uma visita guiada ao Museu, 
Pintura e Escultura, muito interessante com os alunos bastante ativos e 
participativos, realizaram questões pertinentes, durante toda a visita guiada. 
Depois visitaram o resto do Museu sem guia e também se mostraram 
bastante interessados tanto nas peças de joalharia como de cerâmica. No 
Museu Nacional da Imprensa onde o grupo voltou a ser dividido em dois, 
enquanto uns visitavam o 13º Festival Porto Cartoon, os outros visitavam o 
Museu da Imprensa, visita Guiada e com experiencias práticas individuais 
dos alunos nas máquinas de impressão, os alunos adoraram esta parte 
mais ativa. A Visita ao Porto Cartoon não foi guiada, os Cartoons expostos 
estavam excecionais. 

Olimpíadas de 
Matemática 

Alexandrina 
Gonçalves e Ana 
Quinta e Costa 

9 de novembro de 
2011 

Os alunos inscritos foram distribuídos pelo auditório e pela sala 24, onde 
estavam dois ou três professores vigilantes. Os alunos resolveram as 
provas que a SPM enviou para serem copiadas na escola. Os professores 
do grupo 500, que não vigiaram os alunos, corrigiram as provas. 
Posteriormente foi lançado na aplicação própria da SPM as classificações 
obtidas. Também foi dada informação aos DTs dos alunos que participaram 
nas olimpíadas. 

Visita de estudo à 
Casa de Camilo 

António Ferreira e 
Margarida Costa 
Almeida 

11 de novembro de 
2011 

Tal como havia sido programada, a visita de estudo iniciou-se pelas 13.45, 
com partida do portão da ESEQ para a  "Casa de Camilo", onde se chegou, 
por volta das quinze horas. Os discentes foram divididos em dois grupos, 
sendo cada um acompanhado por um docente e um guia. Os guias, no seu 
percurso ao longo da Casa, direcionaram os alunos para espaços prenhes 
de marcas, ora vivenciais, ora literárias, realçando a produção romanesca 
de Camilo e a sua importância na Literatura Portuguesa. Em seguida os 
discentes tiveram oportunidade de visitar o Centro de Estudos Camilianos, 
onde foi exibido um Documentário sobre o insigne escritor, terminando esta 
atividade com a visita a uma exposição de caricaturas, neste mesmo centro. 

Teste da Bateria de 
"Fitnessgram" 

Grupo de Educação 
Física 

14 a 17 de novembro 
de 2011 

A bateria de testes foi aplicada em dois horários diferentes de modo a 
permitir que todos os alunos da ESEQ se pudessem inscrever; A atividade 
correu dentro do previsto, tendo mesmo excedido as nossas expetativas em 
relação ao número de participantes. 

Dia Mundial da 
Filosofia 

Paula Carvalho e 
Arlete Brito 

17 de novembro de 
2011 

A atividade decorreu conforme o planeado, tendo as docentes responsáveis 
pela atividade contado com a colaboração da professora de Desenho A, 
Graça Dinis para a elaboração dos retratos dos filósofos pelos alunos de 
Artes Visuais, 10ºJ, e montagem da mesma exposição. Participaram ainda 
as docentes Margarida Macedo e Sara Silva com as respetivas turmas na 
atividade de visualização do filme "À procura da Felicidade". Na Oficina 
Prática de Filosofia participou também o docente André Matias com a 
respetiva turma. Foram ainda expostos e distribuídos pela comunidade 
escolares, aforismos relativos ao tema Felicidade. 

Oficina Filosofia para 
Crianças 

Paula Carvalho e 
Arlete Brito 

17 de novembro de 
2011 

Levar os alunos do 3.º ciclo a refletir e debater sobre temas/problemas 
filosóficos, no âmbito das atividades do Dia Mundial da Filosofia. 

"Back to School" Assunção Gomes 30 de novembro de 
2011 

A funcionária da Comissão Europeia convidada proferiu a sua 
palestra/conferência "Back to School" perante um público vasto e 
interessado, tendo distribuído aos alunos e outros participantes um kit com 
documentação sobre a U.E. 
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Tabela 4.3.12C - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Planetário do Porto Amélia Pereira, Alice 
Santos, Augusta 
Cardoso, Jorge 
Mesquita, Luiza 
Costa, Helena 
Mateus, Paulo 
Campos 

Novembro de 2011 A atividade consistiu na participação numa sessão no planetário sobre 
radiação e numa sessão de laboratório sobre espectros. Os alunos 
participaram com empenho em ambas as sessões. 

Torneio de Badmínton Júlio Silva 10 de dezembro de 
2011 

Torneio de Abertura de Badmínton na EB 2/3 de AVer-o-Mar para os 
escalões de Juvenis e Juniores. A ESEQ participou com 6 atletas Juniores 
Masculinos, 2 atletas Juniores Femininos e uma atleta Juvenil Feminino. 

Planetário do Porto Amélia Pereira e 
Helena Fernandes 

12 de dezembro de 
2011 

A atividade no Planetário desenvolveu-se em duas etapas: a primeira 
constou de uma sessão de visualização de fenómenos planetários (filme) e 
a segunda constou de uma sessão interativa de laboratório sobre o Sistema 
Solar. 

Torneio de Voleibol da 
ESEQ 

Grupo de Educação 
Física 

13 de dezembro de 
2011 

A atividade correu muito bem; os alunos participaram com entusiasmo na 
mesma. 

Sabores e Saberes de 
coco e chocolate 

Albertina 
Anjo/Filomena 
Pacheco 

15 de dezembro de 
2011 

A atividade decorreu, tal como, previsto, na sala de convívio dos alunos. 
Cada turma decorou uma mesa de Natal e ofereceu à comunidade 
educativa doces características desta época festiva, baseada no coco e 
chocolate. Ainda, redigiram mensagens de Natal sujeitas ao tema "O natal 
dos meus sonhos". Paralelamente realizou-se uma feira do livro tendo como 
objetivo a promoção dos hábitos da leitura bem como a exposição de 
"bonecos de Natal" trazidos pelos alunos que esteve patente no átrio da 
ESEQ. A atividade decorreu num ambiente de cooperação e partilha, 
proporcionando a toda a comunidade educativa um ambiente de franco 
convívio e aprendizagem. 

Árvores Axiológicas Arlete Brito e Paula 
Carvalho 

7 a 16 de dezembro 
de 2011 

Os alunos das turmas de 10º ano elaboraram cartazes com árvores onde 
dispuseram valores de acordo com a sua preferência e critério axiológico. 

Visionamento da peça 
"Luís Vaz" 

Fátima Guedes, 
Margarida Costa, 
Isabel Caldas, Isolete 
Milhazes, António 
Guimarães, Margarida 
Macedo 

4 e 5 de janeiro de 
2012 

Os alunos do 10º ano das turmas referidas assistiram, no âmbito da 
disciplina de português, à representação da peça "Luís Vaz", como 
complemento do estudo da rubrica do programa relativa ao estudo da 
poesia lírica camoniana. Foi um momento não só pedagógico como também 
lúdico, que proporcionou bem-estar e prazer a todos os que assistiram a 
esta representação, da autoria e responsabilidade da Companhia de Teatro 
"Bruxa Má". 

Visita à Gulbenkian Maria João Araújo e 
Alexandra Carvalho 

6 de janeiro de 2012 Na parte da manhã fizemos uma visita guiada à exposição "Natureza Morta 
- parte 2" e à exposição permanente, ambas no Museu Gulbenkien, em 
Lisboa. Na hora do almoço alunos e professores percorreram a zona do 
Chiado e da baixa pombalina. Na parte da tarde fomos visitar a exposição 
permanente do Museu do Design e da Moda - MUDE. Por último fomos 
ainda lanchar perto do Mosteiro dos Jerónimos. Chegamos à Póvoa de 
Varzim por volta das 22.00 horas. Os alunos revelaram bastante interesse 
nas exposições visitadas e na ida à capital. Estas iniciativas são muito 
importantes para alunos desta área, uma vez que são um instrumento 
fundamental para alimentar o seu gosto e cultura estética. 

Sessão de formação 
para Encarregados de 
Educação 10º 

Albertina Anjo, 
Margarida Costa e 
Psicóloga Conceição 
Prisco 

6 a 10 de janeiro de 
2012 

Durante as reuniões com os Enc. de Educação realizadas no início do 2º 
período, procurou-se, para além da entrega das fichas de avaliação e 
tratamento de assuntos vários, providenciar aos Enc. de Educação um 
conjunto de informações direcionadas aos alunos do 10º ano. Estas 
informações tiveram um suporte em PowerPoint, resultante do trabalho 
colaborativo entre Coordenação dos Diretores de Turma e Serviços de 
Psicologia e Orientação. Procurou-se estreitar e reforçar a ligação entre DT 
e Enc. de Educação, tendo como objetivo alertar os pais para possíveis 
problemas de insucesso e formas de os resolver, sugestões para métodos 
de estudo,  informação sobre escolhas de cursos, saídas profissionais e 
diversas formas de apoio aos educandos. 

Corta mato Concelhio Grupo de Educação 
Física; Pelouro do 
Desporto da Câmara 
Municipal da Póvoa 
de Varzim 

11 de janeiro de 2012 Os alunos inscreveram-se voluntariamente na atividade, a decorrer no dia 
14 de dezembro. Devido às más condições do tempo, a prova foi adiada 
para o dia 11 de janeiro. A CMPV disponibilizou autocarros para transportar 
os alunos até ao parque da cidade, onde decorreu a prova, e de volta para 
a ESEQ. 

Palestra sobre a 
Educação Sexual 

Íris Seixas e Carla 
Seixas 

17 de janeiro de 2012 As duas enfermeiras convidadas deram início à palestra com um Power 
Point tendo posteriormente respondido a questões elaboradas 
anonimamente pelos alunos (questões elaboradas antes da própria 
palestra).Terminaram a palestra respondendo a mais questões colocadas 
pelos alunos. 
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Tabela 4.3.12D - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Visionamento da 
representação teatral 
"Os Maias" Eça de 
Queirós 

Maria Filomena 
Pacheco 

31 de janeiro de 2012 Os alunos assistiram à encenação teatral da obra "Os Maias" de Eça de 
Queirós para contextualizar o estudo posterior da mesma. 

Semana da Internet 
Segura 

Helena Silva, José 
Carlos Lima, VIcente 
Craveiro 

6 de fevereiro de 2012  
a 10 de fevereiro de 
2012 

Exposição de cartazes realizados pelos alunos de Aplicações Informáticas 
B, 12º ano. Os cartazes retrataram situações de perigo de divulgação de 
dados pessoais na Internet e alertavam para formas de navegação segura. 
Palestra “Internet Segura” com o Dr. Luís Leonardo da Comissão Nacional 
de Proteção de Dados. Os alunos ficaram sensibilizados sobre a informação 
que devem ou não divulgar na Internet. Alunos do 7º A entrevistaram o Dr. 
Luís para a Rádio Web ECOS. Prof. José Carlos Lima (ESEQ) apresentou a 
palestra “Redes Sociais - Novas Formas de Aprender” focando diferentes 
abordagens de aprendizagem com a utilização das redes sociais. A 
dinamização desta atividade proporcionou á comunidade escolar uma 
reflexão para a utilização das novas tecnologias de informação em rede de 
uma forma mais segura. 

Corta-Mato Distrital do 
Desporto Escolar 

Júlio Silva e Ricardo 
Rodrigues  

17 de fevereiro de 
2012 

Prova de índole distrital - DREN, com a participação de todas as escolas do 
distrito, realizada no Parque Urbano da Rabada em Santo Tirso. Os alunos 
da nossa escola alcançaram resultados muito honrosos. 

Dia de S. Valentim/Dia 
dos Namorados 

Teresa Cristino, 
Teresa Moreira, 
Valdemar Doelinger, 
Ana Felgueiras, 
Margarida Coelho, 
Altina Liberal, Helena 
Sá, Manuela Vilarinho, 
Elsa Almeida; 
psicóloga Conceição 
Prisco, assistente 
social Tiago Pacheco 

14 de fevereiro de 
2012 

A atividade teve início com uma palestra para os alunos de 3 turmas do 11º 
ano intitulada "Educar para os afetos" pela psicóloga Conceição Prisco e 
Assistente Social Tiago Pacheco. Seguiu-se a palestra sobre educação 
sexual promovida pela enfermeira Maria José Martins, do Centro de Saúde 
para os alunos do 12ºano. Durante a semana de 13 a 17 de fevereiro 
estiveram em exposição os trabalhos dos alunos, de marcadores de livros e 
cartazes sobre os temas Amor e Amizade e educação sexual. Os alunos do 
7º A e 8º A da disciplina de Educação Tecnológica desenvolveram a 
atividade do "Marco do Correio da Amizade" e troca de mensagens entre os 
alunos. 

Mini-exposição 
dedicada a Charles 
Dickens 

Grupo de Inglês 23 de fevereiro de 
2012 

A atividade decorreu de acordo com as expetativas. Os alunos deslocaram-
se à biblioteca acompanhados da respetiva professora de inglês tendo 
oportunidade de ler informação sobre a vida e obra de Charles Dickens, 
assistir a leituras de excertos das suas obras e ver filmes adaptados a partir 
das suas obras. 

Escritores na ESEQ - 
Correntes d'escritas 

Maria Filomena 
Pacheco 

24 de fevereiro de 
2012 

A sessão consistiu na criação de um espaço de diálogo entre alunos e 
escritores, proporcionando uma reflexão sobre o papel da literatura e da 
palavra escrita na vida dos jovens, e seres humanos em geral, atualmente. 

Olimpíadas de escrita Maria Filomena 
Pacheco 

27 de fevereiro de 
2012 

Os alunos elaboraram textos em duas fases: a fase pré-eliminatórias a que 
concorreram todos os alunos que voluntariamente se disponibilizaram e 
uma fase final para a qual foram selecionados 19 alunos de vários escalões 
etários nas modalidades de prosa e poesia. 

Educação Financeira 
e Crédito Responsável 

Fátima Batista 27 de fevereiro de 
2012 

A atividade decorreu com sucesso, pois foram cumpridos todos os objetivos 
propostos. Os alunos reconheceram a importância dos conteúdos tanto a 
nível da disciplina de Economia como para a sua formação enquanto 
consumidores e administradores do seu dinheiro, bem como ficaram 
sensibilizados para a necessidade de realizarem um orçamento e de 
criarem uma poupança. 

Teatro em Inglês- 
Hotel Hotel 

Grupo de Inglês 29 de fevereiro de 
2012 

A atividade decorreu dentro da normalidade tendo superado as expectativas 
uma vez que este ano o grupo angariou mais 100 alunos que no ano 
transato. Este facto deveu-se à qualidade da companhia de teatro e da peça 
apresentada e pela publicidade feita pelos alunos que o ano passado 
presenciaram a peça. 

Campanha da APARF Isabel Lopes Janeiro e fevereiro de 
2012 

A Campanha da APARF decorreu dentro do tempo estipulado. A Escola 
Secundária de Eça de Queirós participou ativamente nesta Campanha de 
solidariedade. 

Compal Air 3x3 Júlio Silva 3 de março de 2012 Competição de Basquetebol 3x3 entre as várias escolas do distrito do Porto, 
realizado na Escola Secundária Rocha Peixoto. Competição sadia com forte 
interação dos alunos no campo desportivo e social. A equipa da ESEQ de 
Juniores femininos, sagrou-se Campeã Distrital. Disputará a fase nacional 
no final do mês de Março. 

Corta-mato nacional 
do Desporto Escolar 

Ricardo Rodrigues e 
Júlio Silva 

11 de março de 2012 Campeonato que conta com a presença das equipas de escola Campeãs 
distritais, que concorrem quer por escola quer por direções regionais. A 
equipa de Juvenis Femininos da nossa escola atingiu o pódio ao classificar-
se em 3º lugar entre as escolas participantes. 
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Practical Teaching 
Ideas 

Albertina Anjo; Carla 
Seixas e Íris Seixas 

7 de março de 2012 As docentes responsáveis apresentaram sugestões e materiais que visaram 
a implementação de estratégias inovadoras em sala de aula. Foram 
abordadas técnicas relacionadas com "storytelling" e explorados "sites on-
line" que se apresentaram como úteis para a lecionação das quatro "basic 
skills" e ainda como suporte para realização de testes de avaliação. 
Assistiu-se ainda à dramatização de cenas baseadas em contos tradicionais 
por um grupo de alunos do 8º ano. Foram distribuídos materiais de apoio à 
sessão e refletiu-se sobre questões de índole pedagógica como dificuldades 
evidenciadas pelos alunos de 10º ano. Tal discussão foi enriquecida com a 
presença de docentes do ensino básico . No final da sessão teve lugar um 
momento de confraternização: lanche - convívio. 

Prémio Traduzir 2012 Dulce Caseira 12 de março de 2012 Os alunos foram distribuídos pela Biblioteca e sala de estudo, onde 
estavam já reunidas as condições para efetuarem a tradução obrigatória 
para Português dos textos em língua inglesa, francesa e espanhola. 
No final do tempo, foram recolhidos os textos. Posteriormente, fizeram-se 
cópias dos textos e enviaram-se (original e cópia) para a Universidade 
Católica - faculdade de Ciências Humanas em Lisboa. A atividade decorreu 
muito bem, sem qualquer percalço e dentro do agendado. 

Pavilhão da Água e 
Jardim Botânico do 
Porto 

Manuela Vilarinho; 
Helena Fernandes; 
Carlos Rodrigues e 
Ana Rosa Ferreira 

13 de março de 2012 A atividade decorreu muito bem com muito entusiasmo por parte dos alunos 
participantes. Os alunos tiveram um comportamento excelente durante as 
duas visitas. 

Pavilhão da Água e 
Jardim Botânico do 
Porto 

Carlos Rodrigues e 
Helena Sá 

15 de março de 2012 A visita decorreu como previsto. Os alunos demonstraram civismo e 
colaboraram nas atividades propostas. 

Praia de Lavadores e 
Pavilhão da Água 

Maria Altina Liberal, 
Manuel Rato 

19 de março de 2012 A atividade constou de uma Saída de Campo na Praia de Lavadores 
conduzida por um biólogo e uma geóloga e uma visita guiada ao Pavilhão 
da Água, tendo os alunos revelado enorme civismo e grande satisfação pela 
realização das atividades. Manteve-se um clima de agradável proximidade 
entre os guias da Saída de Campo na Praia de Lavadores (uma geóloga e 
um biólogo) e o guia da Visita de Estudo no Pavilhão da Água e os alunos. 

Jogos Desportivos 
Municipais 

Grupo de Educação 
Física 

21 de março de 2012 
e 22 de março de 
2012 

Os alunos da ESEQ, após inscrição voluntária, participaram nos torneios de 
badminton, ténis de mesa, basquetebol, futebol e atletismo. Esta atividade 
envolveu as escolas básicas e secundárias do concelho da Póvoa de 
Varzim. Para além dos resultados obtidos, que foram muito bons, os alunos 
demonstraram uma excelente postura em todas as atividades. 

Sabores e saberes de 
ovo e chocolate 

Maria Filomena 
Pacheco 

21 de março de 2012 A iniciativa teve três pontos-chave: 1. Os alunos trouxeram bolos e doces 
característicos da época pascal para oferecerem a toda a comunidade 
educativa na sala de convívio dos alunos durante todo o dia em que 
decorreu a atividade. 2. Os alunos do 7º e 8º anos realizaram a aventura da 
"caça aos ovos de chocolate" nos jardins da ESEQ. 3. Os alunos do 7º e 8º 
anos plantaram pequenos pinheiros da Austrália e elaboraram textos que 
assinalam a chegada da Primavera e proteção da Natureza. 

A Arte e a Religião Arlete Brito e Paula 
Carvalho 

21 de março de 2012 Visita à Sinagoga Kadoorie e Torre dos Clérigos durante a manhã com 
visita guiada para melhor aproveitamento da mesma. Pausa para almoço na 
zona histórica da cidade do Porto, rua de Santa Catarina, bem como toda a 
baixa da cidade de modo a promover a interculturalidade. Durante a tarde 
visita livre à Sé Catedral do Porto, seguida de visita à igreja de São 
Francisco e cemitério catacumbal. As atividades terminaram com pausa 
para lanche na zona ribeirinha da cidade. 

Torneio de Badminton 
da ESEQ 

Grupo de Educação 
Física 

23 de março de 2012 A atividade decorreu conforme planeamento oportunamente entregue. 

Arvore dos desejos - 
Essa Árvore 

Emília Subida, Maria 
José Frutuoso 

23 de março de 2012 Os objetivos foram plenamente atingidos, tendo-se envolvido diversos 
elementos da comunidade educativa. 

Visita Diverlanhoso Isabel Lopes 23 de março de 2012 Os alunos de EMRC, participaram numa visita de estudo ao Diverlanhoso, 
onde puderam praticar atividades radicais como: slide, paint-ball, 38 pontes 
suspensas e rappel. Correu dentro das expetativas previstas. 

Visita à X Mostra da 
Universidade do Porto 

CDT, SPO e diretores 
de turma do 12º ano 

23 de março de 2012 Os alunos deslocaram-se, em autocarro, ao Pavilhão Rosa Mota no Porto, a 
fim de recolherem informação inerente à oferta educativa das várias 
Faculdades pertencentes à Universidade do Porto. 

Parque Biológico de 
Gaia 

Teresa Cristino e 
Manuel Rato 

23 de março de 2012 A visita decorreu normalmente, dentro do previsto e com o agrado de todos. 

Pavilhão da Água e 
Jardim Botânico do 
Porto 

Helena Mateus e 
Helena Sá 

23 de março de 2012 Os alunos do 11.ºF participaram numa visita de estudo ao Pavilhão da Água 
e ao Jardim Botânico do Porto no âmbito dos conteúdos programáticos das 
disciplinas de Biologia e Química. Esta visita decorreu como previsto. Os 
alunos demonstraram civismo e interesse. 
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Pavilhão da Água e 
Jardim Botânico do 
Porto 

Olga Silva e Alice 
Dias 

23 de março de 2012 A atividade decorreu dentro do previsto. Os alunos mostraram-se muito 
motivados e interessados pois os temas retratados na visita estavam 
diretamente relacionados com os conteúdos lecionados nas disciplinas 
intervenientes: Física e Química A e Biologia e Geologia. 

Anuário 2010/2011 Maria Filomena 
Pacheco, Arnaldo 
Pedro 

2º período Decorreu tal como previsto: recolha de material fotográfico e não 
fotográfico, conceção, elaboração e revisão. A ESEQ comparticipou 
totalmente a impressão do Anuário. 

It's Story-telling Time Íris Seixas 2º período A atividade decorreu de um modo muito positivo tendo os alunos 
demonstrado grande abertura para com uma atividade diferente. 

Visita à Produtora de 
televisão HOP 

Carlos Baptista e 
António Pinto 

4 de abril de 2012 Visita de estudo a uma produtora de conteúdos televisivos. 

Biotecnologia..É na 
Católica! Vem 
Descobri-la! 

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

11 de abril  de 2012 Foram cumpridos os objetivos. Fez-se uma visita às diferentes áreas de 
estudo e investigação em Biotecnologia. Os alunos participaram ativamente 
em algumas demonstrações e experiências. Os alunos mostraram-se 
interessados, revelando civismo durante a visita. 

SAÍDA DE CAMPO - 
Lavadores 

Maria José Frutuoso, 
Manuela Vilarinho 

12 de abril de 2012 Os alunos manifestaram civismo e respeito, cumprindo as normas/atitudes 
de campo. 

Historiar la vida en 
Salamanca 

André Matias; Corina 
Teixeira; Luís 
Fonseca; Luís Neto; 
Maria das Dores Silva 

12 e 13 de abril de 
2012 

O grupo disciplinar de espanhol organizou uma visita de estudo à cidade de 
Salamanca com o objetivo de perspetivar a vida quotidiana de uma cidade 
espanhola, cuja riqueza histórico-cultural é de inegável importância. A visita 
contou com a participação da turma A do 8.º ano, D, J, L, N, O, M, F e G do 
10.º ano e I do 11.º ano, num total de 74 alunos. A visita constitui, sem 
dúvida, um momento cultural único a cada estudante participante e também 
aos professores acompanhantes. 

Festa de 
encerramento da 
"Escola da Minha 
Vida" 

Ana Leal, Augusta 
Ferreira, César 
Marques, Otília 
Andrade e Sofia 
Santos 

19 de abril de 2012 Convite aos alunos da ESEQ. Inscrição voluntária. Treinos durante o 2.º 
período. Dois ensaios gerais no pavilhão desportivo da PV. Apresentação 
da coreografia. 

Olimpíadas da Física Paulo Campos 28 de abril de 2012 A atividade decorreu conforme o previsto (bem), com os alunos 
intervenientes sempre motivados. Convívio com estudantes de ensino 
secundário de outras escolas, com interesses científicos semelhantes; 
Incentivo do aprimoramento científico; Aplicação dos conhecimentos 
adquiridos em novas situações; Contacto com a universidade. 

Semana da Dança Grupo de Educação 
Física 

2 e 3 de maio de 2012 De forma a comemorar o Dia Mundial da Dança, o grupo de EF dinamizou 
duas aulas abertas à comunidade escolar. No dia 2 de maio realizou-se a 
aula de "Hip Hop", orientada pela professora Inês Santos. No dia 3 de maio, 
realizou-se a aula de "Cha Cha Cha", orientada pelos professores Isabel e 
Paulo Maio. As aulas decorreram com grande entusiasmo dos participantes. 

Ida ao tribunal IsabeL Costa e Pai 
delegado 10ºN 

18 de maio de 2012 A atividade decorreu como planeado. Os alunos participaram de forma 
entusiasta na simulação de julgamento. Tiveram a oportunidade de interagir 
com advogados, procuradores e uma juíza. 

Visita à Fundação 
José Rodrigues 

Alexandra Carvalho e 
Isabel Moreira 

4 de junho de 2012 A visita ao espaço de exposições os alunos observaram a montagem de 
duas exposições, uma de aguarelas e outra sobre as cascatas de São João, 
depois viram uma exposição de gravuras. Após isso conhecemos outros 
espaços da fundação que os alunos ficaram fascinados o espaço das 
grafites, trabalhos realizados por diversos artistas. Depois foi o tempo dos 
dois workshop`s, um de gravura e um de barro. Foi uma visita muito 
interessante, e onde os alunos aprenderam bastante.  

Torneio de 
Basquetebol da ESEQ 

Grupo de Educação 
Física 

6 de junho de 2012 e 
13 de junho de2012 

A atividade decorreu muito bem, tal como é demonstrado pelo elevado 
número de participantes. De referir também a enorme afluência de alunos a 
apoiar os intervenientes nos jogos. 

Jogo de tabuleiro 
Amigo 
Biólogo/Geólogo 

Emília Subida; Alice 
Dias, Teresa Cristino, 
Teresa Moreira, 
Valdemar Doellinger, 
Manuela Vilarinho 

3º período Os alunos do 10ºE construíram um jogo de tabuleiro com questões alusivas 
à disciplina, sob orientação da professora Emília Subida. 

Biblioteca Multimédia Carlos Baptista e José 
Santos 

Durante o segundo e 
terceiro período 

A atividade caracterizou-se pela aquisição de livros técnicos para o apoio a 
docentes e alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia. Esta 
iniciativa foi apoiada financeiramente pelo POPH. Foram adquiridos uma 
dezena ou duas de livros. 

Educação para a Paz Alda Ferreira Novembro de 2011 a 
Janeiro de 2012 

As professoras Maria João Araújo e Alexandra Carvalho, a pedido da 
responsável pelo projeto, sensibilizaram os alunos das turmas 11ºI e 11ºJ a 
refletirem sobre a Paz e a expressarem essa reflexão em trabalhos. Duas 
telas foram enviadas para a exposição. Reflexão dos alunos sobre a Paz. 
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CLUBE DE 
BADMINTON 

Júlio Silva Uma manhã Participação de 20 alunos da nossa escola, nos escalões de Juvenis 
Femininos e Juniores Femininos e Masculinos. Como vem sendo normal, é 
excecional o espírito desportivo e o fair play demonstrado por todos os 
alunos participantes. Bons jogos, o que demonstra a evolução de muitos 
alunos. Clima calmo e franca camaradagem entre todos os alunos e 
professores. Ótimos resultados alcançados pelos alunos da nossa escola. 

Desporto Escolar-
Natação 

Célia Carmo Machado 
e José Ricardo 
Rodrigues 

Uma manhã A prova realizou-se nas piscinas municipais de Folgosa-Maia, onde os 
alunos participaram em provas de natação competindo com alunos de 
outras escolas do desporto escolar do Porto.  

CLUBE DE Badmínton Júlio Silva e António 
César Marques 

5 horas Dentro dos parâmetros que eram esperados. Grande adesão e motivação 
por parte dos nossos alunos, que demonstram nestas situações grande 
desportivismo e fair-play para com os adversários. Mais uma vez ótimos 
resultados e evolução constante dos alunos. 

CLUBE DE Badmínton Júlio Silva e o grupo 
de Ed. Física 

25 de fevereiro de 
2012 
 

Campeonato Distrital Escolar de Badmínton em Juvenis, realizado numa 
manhã de sábado na Escola Secundária Garcia de Orta no Porto. 
Campeonato realizado por séries, compostas pelas alunas apuradas por 
cada um dos Grupos Escolas. Excelente camaradagem entre todos os 
alunos presentes e os respetivos professores. Horário cumprido na íntegra. 
Excelente resultado da nossa aluna Maria João Oura - Campeã Distrital de 
Juvenis. 

 Montra d'Arte Graça Dinis com a 
participação de todos 
os professores das 
turmas de artes e 
respetivos alunos 

Durante todo o ano 
letivo 

As exposições realizaram-se com a participação e colaboração de todos os 
intervenientes, tendo a responsável Graça Dinis colaborado também com a 
disponibilização de materiais, equipamentos e criação de dispositivos 
adequados à exposição dos trabalhos. Divulgar os trabalhos dos alunos. 
Divulgar o espaço artístico existente na escola junto da comunidade 
escolar. Motivar os alunos em geral. Intervir nos espaços da escola Não 
haver um espaço próprio de exposição na escola. Não haver equipamentos 
de exposição adequados. Necessidade de haver um banco de materiais e 
ferramentas disponíveis com, mais fácil acesso e disponibilização mesmo 
para serem reutilizados. 

Escola da Minha Vida Augusta Ferreira - 
Corta Mato e 
Momento de 
Expressão Artística da 
Festa de 
Encerramento; 
Alexandra Santos - 
Desenho, Pintura, 
Escultura e Banda 
Desenhada; Filomena 
Pacheco - Olimpíadas 
da Escrita; Alda 
Ferreira - 
Coordenação 

Dezembro de 2011 a 
abril de 2012 

De ano para ano a escola e a sua direção "sentem" mais este projeto e por 
isso tem sido cada vez mais fácil envolver mais agentes educativos e por 
isso mais alunos neste projeto. O projeto decorreu bem ao longo do ano 
com os professores responsáveis por cada uma das atividades incentivando 
e mobilizando os alunos para a participação. Por este motivo e devido ao 
cada vez maior apoio da direção, a ESEQ teve uma excelente presença na 
festa de encerramento do projeto, com 23 alunos premiados e uma bancada 
cheia de colegas e professores a apoia-los. Num total, cerca de 500 alunos 
e 40 professores da ESEQ estiveram de alguma forma envolvidos neste 
projeto. É de salientar o esforço demonstrado mas plenamente conseguido, 
pela docente responsável pela atuação na festa de encerramento do projeto 
devido à dificuldade em adaptar os horários dos ensaios a todos os alunos. 
Excelente imagem da ESEQ que passou para o exterior. 

Olimpíadas de 
Astronomia 

Jorge Mesquita Até 13 de abril de 
2012 

O discente contou com a colaboração do docente na sua preparação para 
as Olimpíadas. O aluno participou e ficou em 14.º lugar num total de 105 
participantes. 

Projeto “Quark!” O aluno Pedro Vianez 
do 12.º G 

Até 12 de maio de 
2012 

O discente frequentou aulas, durante o fim-de-semana, na Universidade de 
Coimbra e realizou algumas atividades experimentais nas instalações da 
ESEQ. O resultado é francamente positivo pois o discente foi selecionado 
para a participação das Olimpíadas de Física Ibero-americanas, a realizar 
em Barcelona, em data posterior a conclusão do ano letivo. De acordo com 
o resultado dessa futura participação o discente poderá, ainda, participar 
nas Olimpíadas de Física Internacionais. 

CLUBE DE 
BADMINTON 

Júlio Silva Uma manhã Torneio com a participação dos 16 melhores jogadores femininos e 
masculinos, das escolas do distrito do Porto. Na continuidade dos torneios 
disputados, ou seja, sã camaradagem, fair play e competitividade entre 
todos os participantes. 

À velocidade do Sol Jorge Mesquita 2.º e 3.º períodos O docente Jorge Mesquita participou com uma equipa de alunos (Daniel 
Barbosa, 12º B; Paulo Silva, 12º D; Pedro Vianez e Ricardo Pontes do 12º 
G) na iniciativa “À velocidade do Sol”. Esta iniciativa é levada a cabo pela 
AdEPorto – Agência de Energia do Porto e os Municípios seus Associados. 
Os alunos conceberam e construíram um carro solar recorrendo a 
tecnologias de conversão de energia solar. A equipa foi automaticamente 
selecionada para a corrida intermunicipal que ficou agendada para o dia 2 
de Junho na quinta do Covelo - Porto. A entidade organizadora cancelou a 
referida competição e a corrida ficou agendada para Setembro. Os alunos 
são do 12.º ano, não estando na ESEQ em Setembro. 
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PSICOCINE 
2011/2012 

Paula Carvalho e 
Arlete Brito 

Decorrer do ano letivo O projeto consistiu na visualização, análise e debate de 
filmes/documentários sugeridos pelo programa, como forma de 
complementar e aprofundar os conteúdos da disciplina. O projeto decorreu 
conforme o previsto, tendo os alunos manifestado interesse e empenho 
pelas temáticas abordadas, bem como domínio das mesmas. Insuficiência 
de filmes disponíveis na biblioteca para requisição. 

A Filosofia no Cinema Paula Carvalho e 
Arlete Brito 

Decorrer do ano letivo Visualização, análise e debate de filmes/documentários sugeridos pelo 
programa para complementar o estudo dos conteúdos. O projeto decorreu 
conforme o previsto, tendo os alunos manifestado interesse e empenho, 
bem como domínio dos conteúdos abordados. Ausência de filmes na 
biblioteca para requisição. 

Troca de 
correspondência com 
pen pals de uma 
escola Turca 

Albertina Anjo Todo o ano letivo 
2011-2012 

Os alunos trabalharam estratégias de produção escrita e procederam à 
elaboração de várias cartas para os seus correspondentes turcos. A 
produção oral foi igualmente trabalhada tanto em momentos de preparação 
para a avaliação da oralidade como em gravações vídeo efetuadas fora da 
sala de aula no final do 2.º período. O projeto foi muito positivo no que 
concerne ao desenvolvimento de competências sociais e comunicativas. Os 
alunos puderam interagir com uma outra cultura, alargando horizontes e 
preparando-se para uma melhor integração no mundo multicultural atual. 

Montra d'Arte Graça Dinis Durante todo o ano 
letivo 

O projeto funcionou com integração e apoio a várias exposições ao longo 
do ano que decorreram dentro e fora da escola, nomeadamente Diana Bar. 
As exposições integraram sobretudo trabalhos dos alunos realizados ao 
longo do ano letivo da responsabilidade dos referidos professores. Os 
alunos normalmente colaboraram também na montagem das mesmas. 
Participação da comunidade escolar na divulgação e promoção da área de 
artes da escola, assim como o seu próprio nome. Não haver um espaço na 
escola, próprio para exposições e que seja ao mesmo tempo multifuncional. 

Ajudar os Outros 
(Helping Others) 

Professora e Diretora 
de Turma - Maria 
Albertina Anjo e 
alunos do 10.ºA 

Todo o ano letivo No âmbito do domínio de referência "O Mundo dos Jovens" foi proposto 
pela docente de Inglês que os alunos abordassem a temática da 
solidariedade social e voluntariado. Foram formados grupos de alunos que 
escolheram subtópicos dentro da temática apresentada, dos quais se 
destacam: O papel da escola na formação integral do jovem; as várias 
organizações internacionais de ajuda aos outros; África e exemplos de 
exclusão social; Europa e exemplos de exclusão social; Ásia e exemplos de 
exclusão social. Os alunos fizeram produção oral e escrita sobre o trabalho 
desenvolvido. Este projeto contribuiu para o desenvolvimento de 
competências sociais a par de trabalhar competências linguísticas em 
língua inglesa. Os alunos consciencializaram-se dos problemas inerentes à 
pobreza e exclusão social, não só a nível da cidade da Póvoa de Varzim 
mas também a nível mundial. 

Amigo 
Biólogo/Geólogo 

Alice Dias, Emília 
Subida, Manuela 
Vilarinho, Teresa 
Cristino, Teresa 
Moreira, Valdemar 
Doellinger 

Ao longo do ano letivo Os docentes envolvidos neste projeto fizeram atualizações periódicas do 
site; motivaram os alunos para as atividades; elaboram regulamentos para 
as diversas atividades constantes no projeto; monitorizaram a troca de 
correspondência entre as diferentes turmas; recolheram, selecionaram, 
divulgaram as fotos a concurso, bem como o vencedor que foi premiado. O 
interesse, a colaboração e cooperação dos alunos e respetivos docentes 
nas atividades do projeto. 

"Ecos", Jornal da 
ESEQ 

A equipa de "Ecos": 
António Ferreira da 
Silva; Alda Ferreira; 
Fátima Guedes; Maria 
João Araújo; José 
Eduardo Lemos 
(Diretor) 

Ano Letivo 2011-2012 O projeto teve uma fase inicial de divulgação e motivação, seguindo-se o 
momento de recolha e seleção. Todos os artigos foram enviados ou 
reencaminhados para o e-mail, a fim de ser corrigidos e posteriormente 
impressos. O lançamento ocorreu em 25 de maio. O jornal "Ecos" deu voz a 
todos os agentes de ensino da ESEQ, nomeadamente, discentes, docentes 
e toda a comunidade escolar; publicitou as atividades da ESEQ; procurou 
incentivar o gosto pela leitura e escrita; e promoveu a ESEQ, na 
comunidade escolar. Nada há a registar, a não ser as dificuldades que a 
equipa teve, não só em conseguir um horário compatível a todos, tendo-se 
de socorrer, quase sempre, de horas extras para se reunir. 

 Navegar pelo Acervo 
das Ciências 

Emília Subida, Maria 
José Frutuoso 

Ano letivo Numa primeira fase foi necessário inventariar todo o material e 
posteriormente fotografá-lo. Seguidamente, foi criado um website, que será 
disponibilizado até ao final do ano letivo. Este projeto terá continuidade 
no(s) próximo(s) ano(s). Dar a conhecer o acervo à comunidade. A nível 
pessoal, o enriquecimento do conhecimento ao nível das TIC, onde houve 
necessidade de fazer pesquisa e aprendizagem autónoma, sobre a 
construção e publicitação de um website.  

Clube de 
Segurança/Proteção 
Civil da ESEQ 

Vicente Craveiro, 
alunos do 8.º A (Clube 
de Segurança da 
ESEQ) 

Indeterminado Ao longo do ano os alunos foram dando o seu contributo, promovendo a 
cultura de segurança na ESEQ. Participação ativa dos alunos do Clube de 
Segurança; Atitude por parte dos funcionários, na adoção de medidas de 
segurança. 
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Tabela 4.3.12I - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Projeto da 
Coordenação da 
Educação para a 
Saúde 

Teresa Cristino, Ana 
Maria Marques, 
Margarida Coelho, 
Helena Sá, Manuela 
Vilarinho, Altina 
Liberal, Elsa Almeida, 
Teresa Moreira, 
Valdemar Doelinger. 

Durante o ano letivo As atividades tiveram uma boa adesão por parte dos alunos e professores e 
o projeto decorreu de acordo com a planificação. As atividades 
desenvolvidas ajudaram a esclarecer dúvidas/problemas no âmbito da 
educação para a saúde. Foi feito o levantamento de necessidades de 
intervenção a nível da saúde escolar e educação sexual, nomeadamente 
através de rastreios e inquéritos. Os objetivos do projeto foram atingidos na 
sua maioria, com o envolvimento da comunidade educativa em iniciativas 
de complemento curricular nas áreas da saúde e educação sexual. Este 
projeto promoveu o desenvolvimento de competências nos jovens 
permitindo escolhas informadas e seguras no campo da saúde e da 
sexualidade, através das várias atividades desenvolvidas e permitiu deste 
modo reduzir as consequências negativas dos comportamentos de risco. 
Permitiu ainda, continuar o trabalho de articulação com o Centro de Saúde 
da Póvoa de Varzim, com quem temos uma parceria neste sentido e o SPO. 

Diário de Filosofia 
online 

Zélia Pereira 2011/2012 Foram apresentados aos alunos temas e problemas filosóficos (Exemplos: 
Qual a origem de tudo quanto existe? Há um elementos permanente que 
explique a impermanência? Será possível distinguir objetivamente o 
tolerável do intolerável? A cidadania ativa é criadora de filosofia(s)? A 
divergência de opiniões é incompatível com a objetividade? Industrialização 
e impacto ambiental: que futuro?) e solicitada a sua colaboração, através da  
investigação e da produção de textos lógico - argumentativos e críticos. 
Seguidamente procedeu-se à leitura, seleção e edição online das 
reflexões/textos. Promover atitudes de autonomia reflexiva e crítica. 
Consciencializar para os problemas do mundo contemporâneo. Promover o 
respeito pela divergência de opiniões. Desenvolver competências ao nível 
da argumentação escrita. Contribuir para a aproximação às temáticas 
filosóficas. 

Rádio Web Educativa 
Ecos 

José Carlos Lima e 
Vicente Craveiro 

Indeterminado Neste primeiro ano foram lançadas as bases para aprofundamento do 
projeto no próximo. Ressaltamos a resposta imediata dos alunos, que 
abraçaram o projeto. A criação de dois programas educativos/promotores 
da participação de alunos, ou seja "Pedacitos de Literatura" sob o olhar da 
Prof. Isolete Milhazes e "Olhares" sob coordenação da Prof. Ana Leal. 
Participação inicial acima das expectativas iniciais. 

Clube de Xadrez da 
ESEQ 

Ana Ramos De 1 de março de 
2012 até final do ano 
letivo 

Este clube teve pouco tempo para amadurecer. Divulguei-o em todos os 
locais da escola. Estive disponível na Biblioteca da ESEQ nos intervalos de 
aulas e outros para divulgar este clube, o que considero ter sido muito 
positivo porque interagi com vários alunos e professores. Muitos 
professores da ESEQ e alunos aprenderam a jogar Xadrez. Este Clube não 
tem um local na escola efetivamente seu. -Ensinei muitas pessoas a jogar 
Xadrez. -Divulguei o Xadrez na ESEQ. -Jogadores de Xadrez federados já 
nos contactaram para nos ajudarem e colaborarem connosco.  
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5. ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. DE EDUCAÇÃO DA ESEQ 
 

NOTA: O texto que a seguir se transcreve é da exclusiva responsabilidade da Direção da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da ESEQ. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o ano letivo de 2011/2012 a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da 
Escola Secundária Eça de Queirós, (APEEAESEQ), tal como já estava patente no seu Plano de Anual de 
Atividades, concretizou ações de carater sócio cultural e desportivo com a finalidade de estreitar os laços de toda 
a comunidade educativa, demonstrar aos nossos educandos como a união de esforços pode produzir atividades 
de muito interesse para todos e ainda contribuir para o alto nível de reconhecimento que a ESEQ tem no 
concelho da Póvoa de Varzim e limítrofes. Em suma a APEEAESEQ quis com a execução do seu P A A  estar à 
altura da escola de referência, de rigor e excelência que escolhemos para os nossos educandos. 

As atividades dividiram-se em: 

Atividades Institucionais: 

 Reuniões do Conselho Geral e Conselho Pedagógico, órgãos de gestão da escola nos quais a 
APEEAESEQ tem assento e onde participou como parte integrante da escola, onde foi sempre muito bem 
recebida e cujas propostas foram sempre debatidas e aprovadas num contributo que achamos muito importante, 
não só para a constante melhoria da relação pais/escola, como com os restantes órgãos da comunidade 
educativa e sobretudo para a melhoria dos resultados escolares. E quando referimos resultados escolares não 
estamos a falar apenas das avaliações, mas de um todo, que é composto também pela disciplina, pelo rigor, 
pelo mantimento do elevado grau de qualidade que a escola atingiu ao qual esta associação aliando-se à 
direção da ESEQ e ousando autonomia quer ajudar a manter, para garantia de um futuro melhor para os nossos 
filhos. 

Atividades Autónomas: 

Estas foram organizadas pela APEEAESEQ com a colaboração da ESEQ e muitas vezes com o apoio 
logístico de várias instituições externas à nossa comunidade educativa das quais destacamos a Câmara 
Municipal e a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto que em tempos de parcos recursos nunca nos recusaram 
nada.  

Destas atividades destacamos cronologicamente: 

Estamos n’Eça de 1 a 24 de dezembro de 2011 
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Esta atividade caracterizou-se pela recolha de alimentos para famílias carenciadas de alunos da ESEQ, 
para angariar fundos para aquisição de alimentos para compor os cabazes alimentares procedeu-se também à 
venta de uma camisola com o Logotipo da Campanha.  

Nesta atividade podemos detetar a dificuldade que as famílias têm em pedir ajuda. Num universo que 
sabemos ser bem maior de famílias com carências, apenas 3 se inscreveram para a receber, apesar de ter 
ficado bem patente que o seu anonimato estava garantido, apenas o Assistente social da escola soube a quem 
se destinavam os cabazes. À APEEAESEQ apenas chegou a informação da composição dos agregados 
familiares para poder personalizar os cabazes em função das necessidades de cada um. Os cabazes foram 
entregues pelo gabinete da Ação Social da CMPV.  

Detetamos também, a dificuldade que os jovens do secundário têm em colaborar em ações de 
Solidariedade com o simples argumento de terem vergonha de vir com sacos com alimentos para a escola, fato 
que nos levou a pedir aos delegados de turma a sua colaboração, que prontamente se organizaram e 
recolhendo 1 euro por colega foram às compras, aumentando assim substancialmente o numero de dádivas. 
Esta é uma atividade que a repetir-se terá que ser elaborada de forma, a que a sua divulgação não intimide os 
que dela receberão apoio e que a mensagem toque os alunos de tal maneira que os leve a contribuir mais. 

 Encontro pela Paz de 17 de dezembro a 16 de janeiro  

 Esta atividade caracterizou-se pela colaboração desta associação no Encontro pela Paz promovido pela 
CMPV e a convite da mesma. No dia 17 de dezembro colocámos na fachada da escola uma faixa alusiva à Paz 
pintada pelos professores Graça Dinis e Vicente Craveiro. Depois participamos nas várias apresentações 
públicas dos Encontro pela Paz vestindo as camisolas brancas da APEEAESEQ. Apesar de a Paz ser um bem 
maior pelo qual todos devemos lutar é notória a fraca presença que a ESEQ teve nestes encontros, onde apenas 
estiveram elementos desta associação acompanhados pelos filhos. É certamente uma atividade que a ESEQ 
deve dinamizar não só pelo tema em causa, sem dúvida o mais importante, mas também pela imagem da 
própria escola, à luz do que muitas outras fazem, ao comparecer com grupos organizados com muitos alunos. 

 Reunião com os Pais Representantes de Turma final do 1.º e 2.º trimestres 

Esta atividade caracterizou-se por reuniões com os pais representantes de turma para com eles debater 
assuntos do interesse dos nossos educandos. Em ambas a tónica foi para a análise dos resultados por turma e o 
limar de algumas arestas no relacionamento alunos/professores. Depois destas reuniões, reunimos com a 
direção para lhes dar conhecimento das preocupações dos pais, que foram muito bem acolhidas e prontamente 
resolvidas. 

 Reunião com os Pais Representantes do Curso Profissional 

A direção da APEEAESEQ promoveu uma reunião entre os pais representantes das turmas do curso de 
Multimédia e a direção da ESEQ para tratar de assuntos específicos deste curso. Pela primeira vez houve uma 
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reunião de trabalho neste âmbito e revelou-se muito proveitosa. Os pais tiveram oportunidade de pôr sobre a 
mesa as suas preocupações e sentir da parte da direção da ESEQ total disponibilidade para corresponder às 
espectativas dos pais e alunos deste curso. Estas reuniões no nosso parecer devem ter continuidade nos anos 
letivos seguintes- Apesar de apenas representarem 5% , estes também são alunos ESEQ e o curso Multimédia 
desta secundária tem vindo a ser cada vez mais reconhecido no meio. 

 Amor gera Amor 14 de fevereiro de 2012 

Esta atividade realizou-se no âmbito do dia dos namorados e da educação sexual. Com o apoio da 
Câmara Municipal e da Biblioteca Municipal pudemos levar 140 alunos, em duas sessões, a pensar nos afetos e 
no respeito pela dimensão humana da sexualidade. Trouxemos a Dr. Renata Ribeiro, mestre em psicologia do 
Lugar dos Afetos, para orientar os nossos educandos nessa reflexão. Tendo também como objetivo o treino de 
falar em público, de saber estar e aproveitar conhecimentos neste tipo de apresentações, no início os nossos 
educandos revelaram-se tímidos, mas após os primeiros 15 minutos, descomprimiram e passaram a colaborar 
ativamente na conversa. 

Leitura NON STOP, 2 de março de 2012 

Novamente com o apoio da direção da ESEQ, da CMPV e da Biblioteca Municipal, realizámos, esta 
atividade iminentemente cultural, que envolveu alunos do 7.º ao 12.º ano. A obra escolhida foi O filho de mil 
homens de Valter Hugo Mãe. Caraterizou-se por olhar a obra e o escritor de outros ângulos. Assim em várias 
disciplinas, 10 turmas prepararam a leitura da obra que iniciou às 9 horas da manhã do dia 2 de março por dois 
alunos, que leram na Língua Inglesa os 2 poemas que dão início à obra, seguidos pelos senhores, vereador da 
cultura, presidente do Conselho Geral e muitas outras entidades que a aceitaram associarem-se a nós nesta 
leitura e principalmente os alunos da escola, protagonistas desta atividade. A leitura integral terminou às 18 
horas com o declamador Aurelino Costa a emocionar a plateia de inúmeros professores, alunos e entidades 
públicas que a nós se juntaram. A este momento também já assistiu o autor que entretanto chegara à escola e 
que leu a Nota do Autor com que terminou esta obra. 

Desta atividade fizeram parte atividades paralelas, como foram a exposição de barcos do Sr. Canossa e a 
presença das rendeiras de bilros, criando assim no átrio da escola, onde se realizou a leitura, um ambiente 
alusivo à temática da obra. 

Terminada a leitura dirigimo-nos à Biblioteca Municipal onde foi apresentado o vídeo Rostos das Caxinas, 
elaborado pelos alunos do curso de Multimédia coordenados pelo professor Carlos Baptista, seguido de uma 
conversa com V H M moderada pelo jornalista Dr. João Paulo Meneses, onde para lá da obra, esteve em 
destaque a vida do autor, estudante brilhante que a par da sua reconhecida carreira literária, musical e de artista 
plástico terminou, a sua licenciatura em Direito e uma pós graduação em Literatura Portuguesa. Foi objetivo 
desta associação mostrar aos nossos filhos que quando sabemos gerir o nosso tempo, pudemos empenhar-nos 
em atividades multifacetadas de grande enriquecimento humano. 
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Após esta conversa o autor inaugurou uma exposição de ilustrações da sua obra pelos alunos da prof. 
Graça Dinis do 12.º I, que recebeu muitos elogios da parte do autor e de todos os que estavam presentes, pela 
qualidade técnica e artística dos trabalhos. Momentos antes da exposição o nosso convidado foi agradavelmente 
surpreendido, por um quadro vivo da sua obra, onde recriamos o momento em que o Crisóstemo, a Isaura e o 
Camilo tomam chá pela primeira vez. Este foi talvez, o momento que mais emocionou o escritor, pois nas suas 
palavras, era a primeira vez que via os seus personagens saltarem da obra e ganharem vida própria. A fotografia 
que com eles tirou, foi capa da página oficial do Valter Hugo Mãe no Facebook, durante alguns dias, recebeu 
gosto de todos os cantos do Mundo e faz parte de o Diário Secreto do autor. Ficámos muito satisfeitos com a 
transversalidade que esta atividade envolveu e pela imagem que deu da escola dos nossos filhos. 

Por indisponibilidade de tempo dos membros da direção, não pudemos realizar as atividades: Quantas 
Pátrias tem a Língua Portuguesa e as Nano tecnologias pelo prof Dr. Rui Reis da 3 B’s. Pelo interesse dos 
temas e pela qualidade dos nossos convidados, esperamos se formos reeleitos, realizá-las em 2012/2013. 

Festa de Encerramento do Ano Letivo 15 de junho de 2012 

Esta foi a atividade que mais recursos materiais e humanos envolveu. Dividiu-se em 2 partes: das 9 h às 
16 h e 30 m Demonstração Desportiva. Das 19 h às 23 h Churrasco e Concurso de bolos e sobremesas. 

Na Demonstração Desportiva trouxemos à escola o Exército Português com as atividades desportivas, 
escalada e slide, a Norequestre com os seus cavalos e a escola de equitação, o ginásio B Active com várias 
modalidades de ginástica, a Casa da Luz e o yoga, também estavam para estar presentes o Varzim Sport Clube, 
o Karaté do Vilacondense a o simulador de voo da Força Aérea, mas por motivo das más condições 
atmosféricas não puderam fazer as suas demostrações, no entanto a F A fez-se representar por 2 militares que 
divulgaram esta profissão junto dos alunos. Trouxemos à escola alunos das escolas Flávio Gonçalves e Campo 
que convidamos e a quem oferecemos transporte e lanche. Proporcionamos a estes jovens a oportunidade de 
conhecer melhor a ESEQ e experimentar várias modalidades desportivas.  

A partir das 19 h realizou-se o churrasco com a presença de 350 pessoas entre alunos, encarregados de 
educação, professores e funcionários. Viveram-se algumas horas de grande convívio e animação. O elevado 
civismo caracterizou este evento que apesar de envolver muitas pessoas não registou nenhum problema. 

Com a realização desta atividade, a associação de pais da ESEQ quis estreitar os laços de amizade e 
respeito que unem todos os elementos da comunidade educativa. Julgamos ter atingido totalmente esse 
objetivo. 

Banco de Recolha e Troca de Manuais Escolares de 9 de julho a 14 de setembro de 2012 

Esta é a última atividade da APEEAESEQ, visa reutilizar os manuais escolares. Aberta a todos os alunos 
do concelho e através da comunidade reutilizar.org a todo o país, com a estreita colaboração da ESEQ, vamos 
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recolher e trocar manuais escolares e entregar aqueles que já não podem ser reutilizados ao Banco alimentar 
contra a fome no âmbito da sua campanha Papel por Alimentos. 

 

CONCLUSÃO 

Este foi um ano letivo em que as famílias tiveram que se adaptar a uma nova realidade económica e 
social, apesar de todos os receios ligados a esta nova conjuntura a ESEQ soube ultrapassar os obstáculos e 
concluir o ano com sucesso. A Associação de Pais também concluiu o seu trabalho com um balanço altamente 
positivo, refletido no aumento exponencial dos sócios que angariamos. Na concretização do nosso P A A 
agradecemos à direção da escola toda a disponibilidade, amabilidade e colaboração, ao Conselho Pedagógico 
que o aprovou e às coordenadoras Dr.ªs Albertina Anjo e Filomena Pacheco especialmente, por acreditarem 
como nós, que juntos podemos fazer muito, pela cultura e sociabilização dos alunos da ESEQ. Agradecemos 
também a todos os professores que connosco colaboraram na preparação e acompanhamento dos alunos para 
as diversas atividades. Não podemos deixar de referir que na participação dos docentes ainda há todo um 
trabalho a fazer. Os programas são extensos, mas julgamos poder-se fazer mais. Por último, os funcionários da 
ESEQ, sem o seu dinamismo e colaboração, nunca teríamos concretizado este Plano. Registamos aqui o nosso 
agradecimento ao Sr. Milhazes e à sua equipa. 

Concluímos este relatório com um sentido agradecimento a todos os órgãos de gestão da ESEQ que 
mais do que cumprir a legislação, fizeram dos pais, seus pares e nos permitiram participar na vida escolar dos 
nossos filhos, de forma ativa e dinamizadora, em prol do seu futuro e do culto da mística da Eça. Bem hajam. 

(Fim de transcrição) 
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6. RESULTADOS ESCOLARES 

6.1. TAXAS DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA / APROVAÇÃO 

As taxas de retenção/desistência e aprovação foram calculadas com base nos mesmos critérios do ano 
transato e que são aqueles que utiliza o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE). Os 
indicadores finais e globais das ESEQ encontram-se no quadro seguinte: 
 

Tabela 6.1.1 - Quadro comparativo dos resultados escolares (2010/11 e 2011/12) 

 
 
Globalmente, os resultados escolares da ESEQ, em 2011/2012 melhoraram relativamente ao ano 

letivo anterior. Verificaram-se taxas máximas (100%) de aprovação nos 7.º e 8.º Anos do Ensino Básico e em 
todos os anos do Ensino Profissional. 

As taxas de aprovação no Ensino Secundário Regular superiores às do ano passado, exceto no 11.º Ano 
em que se verificou uma diminuição de 1%. 

Em 2011/12, 90,3% dos alunos matriculados nesta escola conseguiram transitar de ano e/ou 
concluir os estudos, mais 3,6% que no ano letivo transato. 

 
 

Tabela 6.1.2  -Quadro comparativo dos resultados escolares (Resultados na ESEQ e Resultados Nacionais) 
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Tal como nos últimos quatro anos letivos, as taxas de sucesso escolar dos alunos da ESEQ foram 
superiores às homólogas nacionais. 

 
Tabela 6.1.3 - Número de Diplomas Emitidos 

 
 
A tabela 6.1.3 evidencia a melhoria verificada nas taxas de conclusão referidas nos números anteriores. 

Note-se que há alunos que, não estando a frequentar a escola, podem obter diploma por recurso a exames 
nacionais para conclusão dos estudos. Esses alunos constam da coluna “N.º de Diplomas” mas não da coluna 
“Alunos matriculados no 12.º Ano”. 

 
 

Tabela 6.1.4 - Quadro comparativo das classificações médias obtidas 
na primeira fase dos exames nacionais, pelos alunos internos 

 
 

 
Os alunos da ESEQ obtiveram classificações médias positivas, iguais ou superiores a 10 valores, em 

todos os exames nacionais realizados na primeira fase, exceto em Geometria Descritiva A (8,8), Filosofia (7,9), 
Geografia A (9,5) e Matemática B (7,8). 
  

Alunos  matriculados  no 12.º Ano N.º  de Diplomas Rácio

2010/2011 322 229 71,1%
2011/2012 299 236 78,9%
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Tabela 6.1.5-Evolução do Quadro de Excelência 

 
 
Pela análise do número de alunos que integraram o Quadro de Excelência (QE), também se pode 

concluir que 10% dos alunos matriculados integraram o Quadro de Excelência em 2011/2012, percentagem 
inferior à verificada em 2010/2011; 
 

Tabela 6.1.6 - Dados relativos ao abandono escolar – 2011/2012 

 
 

1. Verificou-se uma desistência no Ensino Básico.  
2. Quanto ao Ensino Secundário, verificaram-se trinta e quatro casos de anulação de matrícula 

correspondentes a 3,0% dos alunos matriculados; um ponto percentual a mais que no ano letivo 
anterior.  

3. Dos trinta e cinco casos de anulação de matrícula, a ESEQ tem conhecimento de que sete deles 
alteraram o seu percurso escolar, demandando cursos de cariz profissional diferentes dos oferecidos 
por esta escola, pelo que não se poderão, mesmo tecnicamente, considerar como casos de abandono. 
O mesmo se diga relativamente aos sete alunos que foram residir para o estrangeiro e aos outros nove 
que ingressaram no mercado de trabalho.  

  

2009/2010 2010/2011 2011/2012
7º ‐ 2 2
8º ‐ ‐ 3
9º 8 ‐ ‐
10º 25 37 33
11º 43 25 36
12º 58 66 44
Total  134 130 118
Total Alunos 1157 1119 1156
Taxa de Integração no QE 12% 12% 10%
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6.2. NOTAS FINAIS RELATIVAS AOS RESULTADOS E ABANDONO ESCOLARES 

Ao longo de 2011/2012 são de salientar as seguintes evidências: 
A taxa de transição/aprovação melhorou 3,6% relativamente a 2010/2011. 
Em todos os anos de escolaridade, as taxas de “sucesso escolar” da ESEQ foram superiores às 

homólogas nacionais e superiores a 94%, exceto no 12.º Ano que foi de 75,1%.  
A percentagem de alunos que ascenderam ao Quadro de Excelência em consequência de resultados 

escolares excecionais diminuiu 2% relativamente a 2010/2011.   
O abandono escolar aumentou 0,1% relativamente a 2010/2011, situando-se em 3,0%. 
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7. AVALIAÇÃO GLOBAL 

A execução do Plano de Atividades de 2011/2012 decorreu com normalidade, dentro dos prazos 
previstos e, genericamente, no respeito pela planificação efetuada. As atividades realizadas confirmam, 
conforme vem sendo hábito, que no quadro das orientações definidas para o ano letivo, a ESEQ procurou 
centrar a sua ação numa gestão eficiente dos recursos e meios disponíveis, sem descurar os padrões de 
qualidade na prestação de serviços que tem procurado alcançar. 

O Plano Anual de Atividades, nesta conjuntura, afirmou-se como um instrumento imprescindível para a 
execução ordenada e criteriosa de iniciativas que demonstraram o dinamismo da comunidade escolar e 
contribuíram para a prossecução dos objetivos plasmados no Projeto Educativo da ESEQ. 

São de destacar: 

1. A aposta na melhoria de serviços prestados pela ESEQ através da sua submissão a uma ação de 
certificação de qualidade segundo normas europeias, a qual decorreu durante o ano letivo e se concluirá no 
próximo dia 14/12/2012. 

2. O lançamento de vários concursos de admissão de pessoal docente e concursos de admissão de um 
Assistente Social, este último no âmbito do desenvolvimento do Contrato de Autonomia.  

3. A aposta nas medidas de apoio pedagógico aos alunos, nas suas diversas formas. 

4. O constante aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho levadas a cabo pelas diferentes estruturas tendo 
em vista conferir maior eficácia às suas tarefas. 

5. O trabalho, muito positivo, desenvolvido por todos os intervenientes nas diversas iniciativas levadas a cabo, 
não só pela quantidade como também pela qualidade que emprestaram às mesmas. 

6. A quantidade, variedade e riqueza educativa das atividades levadas a cabo pelos docentes com os 
respetivos alunos, nomeadamente visitas de estudo, conferências, palestras, exposições, projetos e 
variadas atividades desportivas, num total de total de 101 propostas. 

7. O caráter aberto e dinâmico do PAA da ESEQ que acolheu, após aprovação do documento original, 31 
novas propostas apresentadas ao longo do ano letivo, das quais apenas 3 (2,9%) não se vieram a realizar. 

8. A participação no Projeto Escola da Minha Vida, o qual recolheu a participação de muitos alunos da ESEQ, 
muito deles premiados em vários concursos. 

9. A continuidade da edição do Anuário Escolar da ESEQ 2010/2011; 

10. A continuidade da publicação do Jornal ECOS, na sua 4ª edição. 
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11. O desenvolvimento das atividades ligadas ao clube de Cinema 8 e Meio, nomeadamente a 5.ª edição do 
Concurso Nacional de Vídeo Escolar. 

12. As obras de manutenção e beneficiação efetuadas nas instalações escolares – especialmente as obras de 
remodelação da Sala de convívio dos alunos, de forma a dotá-las das melhores condições de comodidade e 
eficiência no âmbito da ação da ESEQ. 

13. As atividades e ação dos SPO e do NAE no apoio aos alunos, quer ao nível da orientação vocacional e do 
apoio psicológico, quer na resolução de situações sociais problemáticas, quer ao nível da formação, quer ao 
nível do apoio pedagógico, procurando sempre corresponder às cada vez maiores solicitações e à melhoria 
dos serviços prestados. 

14. A continuidade e a progressiva melhoria dos procedimentos de avaliação interna, os desenvolvidos pela 
SADRA, no âmbito dos resultados escolares e, este ano que finda, os que foram desenvolvidos pelo Serviço 
de Direção de Turma, no âmbito da avaliação da papel do Diretor de Turma e a relação Escola/Família. 

15. A avaliação externa da ESEQ, da responsabilidade da Inspeção Geral da Educação e Ciência. 

16. O Desenvolvimento do Contrato de Autonomia e o empenho de todos os órgãos, estruturas e responsáveis 
na execução das tarefas que têm a cargo e na apresentação dos respetivos relatórios de progresso, com 
vista ao aprofundamento do estatuto de autonomia da ESEQ.   

17. O interesse no aprofundamento do Contrato de Autonomia, manifestado na proposta que o Diretor 
apresentou ao Conselho Geral e à Direção Regional de Educação. 

18. O empenho dos departamentos curriculares, coordenadores de núcleos e serviços, bem como da 
comunidade escolar em geral, na resposta às solicitações cada vez mais exigentes colocadas à ESEQ. 

19. O desenvolvimento de iniciativas de confraternização e de homenagem a membros da comunidade escolar 
como forma de reconhecimento pelos méritos obtidos e serviços prestados na ESEQ. 

20. 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. 

O agradecimento a todos quantos contribuíram para o sucesso de mais um ano letivo, nomeadamente à 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e aos seus Serviços pelo apoio prestado, e à Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da ESEQ, pelo dinamismo demostrado. 

Póvoa de Varzim, 22 de novembro de 2012 
 

O Diretor 
 

 José Eduardo Lemos 
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8. APROVAÇÃO 

«O Relatório Final de Execução do Plano de Atividades de 2011/2012 foi aprovado por unanimidade de 
todos os presentes nesta reunião, de acordo com a alínea f, do artigo 13º do Decreto-Lei nº75 / 2008 de 22 de 
Abril republicado com as alterações do Decreto-Lei nº 137 /2012 de 2 de Julho, tendo em conta que o mesmo 
espelha um grande dinamismo, um caráter plural deveras marcante e enriquecedor que transmite a imagem 
duma escola viva; traduz o empenho, a determinação e o brio profissional dos agentes educativos da ESEQ; e 
por último um sentido ímpar de responsabilidade que se preocupa predominantemente com a transmissão de 
lições de vida, no intuito de preparar os destinatários, alvos preferenciais, para os desafios arrojados que a 
sociedade hodierna lhes impulsiona». 

 
O Presidente do Conselho Geral 

 
António Ferreira da Silva 

 
 
 
 


