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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 2012/2013. 

O presente relatório incide sobre toda a atividade desenvolvida pela ESEQ no ano letivo de 2012/2013, 
desde o dia 1 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013. 
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1.2. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS DA ESEQ 

O Plano Anual de Atividades (PAA) 2012/2013 foi elaborado em função das propostas emanadas de 
todos os órgãos e estruturas da ESEQ (Figura 1.2.1), responsáveis por todas as atividades escolares 
planificadas para o ano letivo. 

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

2.1. FIM DO MANDATO DE 2009/2013 

O último ano do mandato do Conselho Geral de 2009/13 teve como objetivos, não só o cumprimento 
rigoroso das competências do Conselho Geral, ampliadas pelas alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012 de 2 de julho, mas também a reflexão sobre o seu funcionamento neste período de vigência (2009 
/2013) e a preparação da sucessão, dado que as eleições deste órgão deveriam ocorrer em março de 2013. 

A primeira reunião do Conselho Geral ocorreu a oito de novembro por convocatória extraordinária, devido 
à necessidade de aprovação da proposta do Contrato de Autonomia, cuja apresentação estava sujeita a prazos 
definidos. Desta reunião saiu a seguinte deliberação: 

“O Conselho Geral da ESEQ, reunido em 08/11/2012, tendo presente os artigos 57.º a 59.º, do Decreto-
Lei n.º 75/2008 de 22 de abril republicado com as alterações do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho e, 
cumprindo a alínea g) do artigo 13.º do mesmo diploma, debruçou-se sobre a proposta de Autonomia, 
apresentada pelo Diretor da ESEQ e aprovada em reunião do Conselho Pedagógico em 7/11/2012, aprovando-a 
por unanimidade, dando assim um aval positivo, identificando-a com os anseios de sucesso da ESEQ, em busca 
da excelência”. 

O Conselho Geral reuniu novamente neste primeiro período, em treze de dezembro de dois mil e doze, a 
fim de, cumprindo as alíneas e) e f) do Decreto-Lei n.º 75 / 2008, republicado com as alterações do Decreto-Lei 
n.º 137/2012 de 2 de julho, aprovar o Plano Anual de Atividades de 2012/13 e o Relatório Final de Execução do 
Plano de Atividades de 2011/2012, depois de os submeter a análise e discussão.  

Entretanto, o Presidente do Conselho Geral informou os seus membros de que havia participado 
juntamente com o Senhor Diretor numa reunião, convocada pela Diretora Regional de Educação do Norte, Dra. 
Isabel Cruz, cujo assunto era “Reordenamento/Agregação de Escolas Agrupadas e não Agrupadas no Concelho 
da Póvoa de Varzim”, vincando a posição tomada, em reunião deste órgão, em treze de abril de dois mil e doze, 
ou seja, não considerava decorrerem quaisquer vantagens numa agregação, dado que a ESEQ tem tido um bom 
funcionamento e, nos termos do seu contrato de autonomia, tem respondido a todos os desafios de forma 
adequada. 

A terceira reunião realizou-se em sete de fevereiro de 2013 e os seus objetivos foram, essencialmente, os 
de aprovar as alterações do Regulamento Interno da ESEQ, a maior parte das quais se prendiam com a 
republicação do Decreto-Lei n.º 75/2008 com as alterações do Decreto-Lei n.º 137 / 2012 de 12 de julho bem 
como desencadear o processo eleitoral para a constituição do Conselho Geral para o quadriénio de 2013/2017.  
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Aberto o processo eleitoral, foram aprovadas as datas e procedimentos, ficando marcadas as eleições 
dos alunos, funcionários e professores para o dia oito de março de 2013. Assim, tendo sido eleitos pela 
Assembleia-Geral de Pais e Encarregados de Educação, sob proposta da sua organização representativa, e 
designados pela Autarquia os Representantes do Município, foi agendada a tomada de posse e eleição do 
Presidente do Conselho Geral para o quadriénio de 2013 /2017, no dia vinte e um de março de dois mil e treze. 

Na última reunião que decorreu na data supramencionada, isto é, vinte e um de março de dois mil e treze, 
o Presidente do Conselho Geral cessante deu posse a todos os membros do Conselho Geral já eleitos ou 
designados, agradecendo o contributo dos membros cessantes, e apresentando votos de um trabalho profícuo 
aos novos membros do Conselho Geral para o quadriénio 2013 / 2017; ao Senhor Diretor da ESEQ, fez uma 
resenha das atividades essenciais do quadriénio anterior, mostrou consciência do dever cumprido, dando o seu 
máximo por uma causa preclara e afirmou que “alea jacta est”, ou seja, que os dados estavam lançados, 
colocando-se à disposição do novo Conselho para qualquer esclarecimento. 

Em seguida ouviu-se a voz do senhor Diretor que exaltou o trabalho elevado deste Conselho Geral, sob a 
presidência do Professor António Ferreira da Silva, que na sua opinião, funcionou plenamente, dignificando, não 
só o órgão, mas também a Escola Secundária Eça de Queirós.  

De seguida foram empossados os novos membros do Conselho Geral procedendo-se à eleição, por 
unanimidade, do docente José Carlos Henriques Silva para o cargo de Presidente.   

2.2. MANDATO DE 2013/2017 

O novo Conselho Geral tomou posse a 21 de março de 2013, pronunciando-se unanimemente pela 
recondução do atual diretor da ESEQ. em reunião do Conselho Geral de 28 de março de 2013. O Conselho 
Geral entendeu que o atual diretor, professor José Eduardo Lemos de Sousa, tem cumprido bem a sua missão 
ao longo dos muitos anos que leva de exercício do cargo e que, por isso mesmo, deveria continuar a 
desempenhar as mesmas funções. 

Na mesma reunião procedeu-se a alterações pontuais no Regimento do Conselho Geral. 

Em reunião efetuada em 29 de Abril de 2013, o Conselho procedeu à apreciação do Relatório de Contas 
da ESEQ o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, que a seu propósito se lavrou o seguinte parecer: 
“O Relatório de Contas cumpre com todas as disposições e regulamentos em vigor tendo sido elaborado de 
acordo com as linhas orientadoras para o orçamento de 2012; mais se confirma que o documento demonstra 
uma gestão cuidadosa de recursos e de contenção de gastos desnecessários sem que, no entanto, as 
atividades fundamentais da escola tivessem sido prejudicadas. Acresce o facto de terem sido levadas a cabo 
obras estruturantes que eram necessárias.” 
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Em 4 de Junho de 2013, reuniu-se o Conselho em sessão solene e aberta à comunidade educativa em 
geral, para empossar o diretor da ESEQ, professor José Eduardo Lemos de Sousa para novo mandato. 

Finalmente, em 24 de Julho de 2013, reuniu-se o Conselho Geral para apreciação dos Critérios para a 
Constituição de Turmas e elaboração de horários para o ano letivo de 2013/2014. Nesta sessão foi também feita 
uma análise crítica aos resultados dos exames nacionais da 1.ª fase. O diretor aproveitou para informar o 
Conselho das razões porque tinha decidido criar as condições para que se realizasse o exame de Português da 
1.ª fase, em dia de greve dos professores. 

O Conselho tomou conhecimento da assinatura do novo Contrato de Autonomia da ESEQ que, no 
entender do diretor e dos conselheiros, comporta uma diminuição de autonomia de que a escola gozava nos 
termos do anterior, apesar de lhe aumentar os proventos financeiros. Esta diminuição foi vista com preocupação 
pelo Conselho Geral, que pensa estar a retroceder-se num caminho que se mostrava globalmente positivo. 

No essencial, foram estes os trabalhos levados a cabo pelo Conselho Geral em funções e pelo que o 
antecedeu e no ano letivo de 2012-2013.  
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3. ATIVIDADES DA DIREÇÃO 

3.1. ATIVIDADES ESCOLARES 

O ano letivo 2012/2013 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 Pessoal Não Docente; 

As atividades escolares – letivas e não letivas – cuja responsabilidade de implementação/participação 
compete à Direção da ESEQ, decorreram de acordo com o previsto, sendo de destacar (Tabela 3.1.1): 

Tabela 3.1.1 - Atividades escolares da competência da Direção 

MÊS DIA ATIVIDADE 

Setembro 7 

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

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

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

Setembro 14 
– Receção aos alunos e receção aos Pais dos alunos dos 7.º e 10.º Anos, com a 
presença do Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar 
– Receção aos alunos dos 8.º, 9.º, 11.º e 12.º Anos 

Setembro 17 – Início das aulas 

Setembro 18 – Participação na cerimónia de entrega do Prémio Santos Graça 

Setembro 28 – Entrega dos Diplomas aos alunos que concluíram o 12.º Ano em 2011/12 
Outubro 12 – Auditoria de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade – 1.ª fase 

Outubro 30 – Reunião com a Associação de Pais e EE da ESEQ 

Novembro 5 a 9 – Reuniões dos Departamentos Curriculares com o Diretor e a sua equipa 
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abela 3.1.1 - Atividades escolares da competência da Direção (continuação) 

MÊS DIA ATIVIDADE 

Novembro 22 – Apresentação à DGEstE de nova proposta de contrato de autonomia 
Dezembro 5 – Tomada de posse dos novos órgãos da Associação de Estudantes da ESEQ 

Dezembro  6 – Reunião com a Associação de Pais e EE da ESEQ 

Janeiro 28 – Reunião com a Associação de Pais e EE da ESEQ 

Fevereiro 15 – Assinatura do Contrato de Autonomia 
Fevereiro 8 – Eleição dos representantes dos alunos, funcionários e professores no CG da ESEQ 

Março 15 – Dia dos Alunos da ESEQ 

Março 21 – Tomada de posse dos membros do Conselho Geral da ESEQ 
Março 28 – Recondução do Diretor 

Abril 2 – Início das aulas do 3.º período 

Abril 2 – Entrada em vigor do sistema integrado de gestão escolar (SIGE) 
Abril 4 a 9 – Reuniões dos Diretores de Turma com os Encarregados de Educação 

Abril 11 – Sessão de encerramento da iniciativa – “Escola da Minha Vida” 

Abril 12 – Lançamento do Anuário da ESEQ 

Maio  2 – Lançamento do livro sobre Paulo de Cantos 
Maio 31 – Inauguração do ArtESEQ e lançamento do ECOS 4 

Junho 4 – Tomada de posse do Diretor da ESEQ 

Junho 7 – Festa de encerramento do ano letivo – organização da Associação de Pais e EE 
Junho 7 – Termo das aulas para os 9.º, 11.º e 12.º Anos 

Junho 14 – Termo das aulas para os 7.º, 8.º e 10.º Anos 

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

As atividades letivas tiveram início no dia 17 de setembro para as 46 turmas (menos uma que em 
2011/12), 1.140 alunos (mais setenta do que em 20111/12) e 99 professores (menos 15 que em 2011/12). No 
início do ano letivo estavam por preencher ainda dois horários docentes: um do grupo 350 – Espanhol e outro do 
grupo 430 – Economia. 

As reuniões intercalares de Conselhos de Turma e as reuniões de avaliação dos alunos decorreram com 
normalidade, tendo sido cumpridos os objetivos propostos. As reuniões de Conselho de Turma intercalares 
realizaram-se em período pós-letivo (final do período da tarde) de modo a evitar prejuízo das atividades letivas, 
por um lado, e por outro, de forma a possibilitar e incentivar a presença dos encarregados de educação e dos 
alunos. 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 14 de novembro ocorreu uma greve geral tendo sido suspensas as atividades letivas, exceto as de 
avaliação dos alunos previamente agendadas.  

Também se realizaram várias graves às avaliações dos alunos, a partir do dia 11/6/2013, tendo sido 
necessário adiar várias vezes as reuniões dos conselhos de turma, as quais apenas vieram a ser concluídas em 
25/6/2013. 

Em 27/06/2013 também ocorreu uma greve geral da função pública, a qual mesmo tendo sido bastante 
participada ao nível do pessoal não docente, não afetou as atividades escolares previstas para esse dia. 

No dia 31/12/2012, o Governo concedeu tolerância de ponto aos funcionários públicos. 

Em 24/9/2012 iniciaram-se os contactos da DREN com a ESEQ no sentido de se iniciar o processo de 
assinatura de um novo contrato de autonomia, o qual veio a ser assinado em 15/02/2013, nas instalações da ex-
DREC, em Coimbra. 

Deu-se continuidade ao processo de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, tendo-se 
realizado a auditoria de concessão e, na sua sequência, obtida a certificação do sistema. A ESEQ passou a ser, 
assim, a primeira escola pública portuguesa de ensino não superior a obter uma certificação externa do sistema 
de gestão da qualidade aplicado aso serviços de administração escolar e de apoio à atividade letiva. 

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

De 5 a 9 de novembro de 2012, o diretor reuniu a sua equipa com os diversos departamentos curriculares 
a fim de se analisarem os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais. Nessas reuniões foram 
também estabelecidas metas e objetivos, quantificáveis, a alcançar pela ESEQ no que tange aos resultados dos 
alunos nos exames nacionais.   

Nos dias 12 e 13 de novembro, a ESEQ foi intervencionada pela Inspeção Geral de Educação e Ciência 
no âmbito da auditoria à organização do ano escolar – matrículas, distribuição de serviço e horários, tendo sido 
exarada pela equipa inspetiva, apenas uma única recomendação: fazer constar os citérios de constituição de 
turmas no Projeto Educativo da ESEQ. 

A 23 de novembro realizou-se a eleição para os órgãos dirigentes da Associação de Estudantes da 
ESEQ. 

Durante o ano letivo de 2012/13 realizaram-se várias reuniões entre a autarquia Municipal, a DREN/DSR) 
e as escolas e agrupamentos de escolas do concelho no sentido de se avaliar a possibilidade e o interesse de se 
proceder à agregação de algumas escolas. Unanimemente, as escolas e a autarquia comunicaram à 
DREN/DSRN) que não havia interesse nem para as escolas/agrupamentos, nem para a população nem para o 
concelho, numa agregação entre estabelecimentos de ensino desta área pedagógica. 
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Em 28/3/2013 foi reconduzido no cargo de diretor o docente José Eduardo Lemos de Sousa. do grupo de 
docência 420 e, em 04/06/2013, o mesmo tomou posse perante o Conselho Geral da ESEQ. 

3.2. OUTROS PROJETOS 

As atividades propostas pelo Diretor, constantes do Plano de Atividades, foram desenvolvidas com êxito e 
de acordo com a programação, tendo sido realizadas, na totalidade ou parcialmente, as que a seguir se elencam 
(Tabelas 3.2.1 a 3.2.4): 

Tabela 3.2.1 - Atividades do âmbito da Higiene e Segurança 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Cooperação com a P.S.P. no âmbito do programa “Escola Segura” 1,0 0 
Revisão do sistema de combate a incêndios da ESEQ 300,0 222,5 
Revisão da rede elétrica (emergência) e segurança das instalações (Alarme) 1.500,0 1.457,1 
Revisão periódica da rede de gás 500,0 0 
Atualização e Execução do Plano de Emergência da ESEQ  1,0 0 
Renovação parcial dos fardamentos dos Assistentes Operacionais 200 0 
NÃO PREVISTAS    
Aquisição de software gestão integrada (SIGE)  4.182,0 5.971,0 
Revisão e manutenção das caldeiras de aquecimento   570,7 
Reparação e manutenção do campo relvado   1.003,7 

TOTAL 6.684,0 9.224,9 

Tabela 3.2.2-Atividades do âmbito das Instalações 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Intervenção no Balneários Masculinos ao nível de lavatórios, paredes, iluminação, 
pintura, canalizações e wc 8.500,0  4.253,3  

Alteração, adaptação e reparação de espaços para acolhimento de diversos serviços 
da ESEQ (SASE; Gabinete Médico, Gabinete da Associação de Pais, NAE e SPO)   7.500,0  6.102,3  

Reparação e envernizamento do soalho do Ginásio 1 3.500,0  3.653,1  
Substituição do teto do Ginásio 1 10.000,0  10.004,0  
Pintura do Ginásio 1 e marcação de campos 3.500,0  4.059,0  
Sistema de som no Ginásio 1 800,0  0,0  
Reparação da despensa (vide secção Manutenção Geral) 500,0  0,0  
Pintura da Copa, corredor de acesso e despensa, parede artística 1.000,0  1.082,4  
Reparação e envernizamento do soalho da Biblioteca Dr. Luís Amaro de Oliveira 900,0  965,6  
Reparação e envernizamento do soalho do Gabinete da Chefe dos Serviços  450,0  541,2  
Reposição das espécies em falta e tratamento do jardim da ESEQ 1.000,0  512,0  
Manutenção Geral 5.500,0  4.052,7  
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Tabela 3.2.2 - Atividades do âmbito das Instalações (continuação) 

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

NÃO PREVISTAS     
Envernizamento dos soalhos das salas: 15, 16, 17, 18, 21 e Gabinete da Rádio   3.133,4  
Reparação e ampliação do acesso ao sótão   410,2  
Colocação de portas nos wc dos balneários dos alunos   0,0  
Reparação e manutenção do campo relvado   1.003,7  

TOTAL 43.150,0 39.772,8 

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 5.000,0 1.397,9 

Aquisição de mobiliário para a Sala de Convívio dos Alunos 4.000,0 4.514,0 
Aquisição de vários equipamentos desportivos 2.500,0 294,0 

NÃO PREVISTOS  
Reparação de Frigorífico - Bar   270,0 

TOTAL 11.500,0 6.476,0 

Tabela 3.2.4 - Outros Projetos e Atividades Relevantes  

ATIVIDADE 
Previsão 

Orçamental 
(euros) 

EXECUÇÃO 
FINAL 

Formação de pessoal Docente e Não Docente 1.000,0   0,0   
Suprimento das carências de pessoal auxiliar (cooperação com Programa do 
Centro de Emprego) 5.500,0   0,0   

Comemoração de efemérides 3.000,0   338,5   
Publicação do “Anuário da ESEQ” 4.000,0   2.040,5   
Publicação da 5.ª edição dos Jornal “Ecos” 2.200,0   0,0   
Sexta edição do Concurso Nacional de Vídeo Escolar 8,5 / Histórias do cinema 700,0   684,9   
Promoção / Divulgação da ESEQ 1.500,0   0,0   
Desporto Escolar 1.000,0   530,7   
Clube Europeu / Atividades de intercâmbio / PROALV (programa aprendizagem ao 
longo da vida) 1.000,0   0,0   

Biblioteca Escolar / Centro de Recursos – Acervo documental 1.500,0   0,0   

NÃO PREVISTOS   
Instalação de sistema integrado de gestão - SIGE - Cartões eletrónicos   10.193,1   
Auditoria   1.913,6   
Lançamento do livro sobre Paulo de Cantos   192,0   
Dia do aluno   72,6   

TOTAL 21.400,0   15.965,8   
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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) 

Introdução 

No ano letivo 2012/2013, quarenta (40) professores constituíam o DMCE: onze do Grupo 500; dez do 
510; doze do 520; seis do 550 e um do Grupo 530. 

Pela diversidade de disciplinas do DMCE, pela especificidade de cada uma, e pela qualidade do trabalho 
desenvolvido nos anos anteriores, a coordenadora manteve a colaboração dos professores Amélia Pereira 
(Grupo 510), Maria José Frutuoso (Grupo 520) 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, a coordenadora desenvolveu a sua ação no sentido de 
que os professores do DMCE mantivessem uma atitude de cooperação, de diálogo, de partilha de experiências e 
de materiais, numa filosofia de responsabilidade profissional, sempre direcionada para o sucesso nas 
aprendizagens dos alunos, e no respeito pela autonomia de cada professor. 

 
Reuniões 

Ao longo do ano letivo 2012/13 realizaram-se reuniões ordinárias do DMCE (reuniões dos professores do 
Departamento) e reuniões nos grupos disciplinares e nos grupos de planificação. 

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

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

• análise dos resultados dos alunos da ESEQ nos exames nacionais de 2012 e análise de propostas de 
estratégias de ação para melhoria destes resultados; 

• apresentação, reflexão e análise pormenorizada dos Critérios Gerais de Avaliação da ESEQ; 
• definição de estratégias de trabalho; 
• planificação das atividades a realizar em ambiente de aula e extra aula; 
• planificação das atividades inter/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 da 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 SADD; 

• em todas as reuniões da Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD); 

• coordenação da SADRA. 
 

Cumprimento dos programas 

Ao longo de todo o ano letivo, todos os professores do DMCE preocuparam-se 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. 

Apenas na única turma que frequentou a disciplina de Matemática do 7.º ano de escolaridade, e em 
algumas turmas de Matemática A, do 11.º ano, não se cumpriu a planificação, ficando por lecionar uma parte 
residual do último tema do programa. Esta dificuldade do cumprimento da planificação foi consequência da 
grande redução da carga letiva semanal, destas disciplinas, neste ano letivo 2012/13. 

 Em todas as disciplinas deste Departamento, os professores registaram, nos seus relatórios ter aplicado 
os instrumentos de avaliação inicialmente previstos. 

 
Serviço de exames 

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

A coordenadora do departamento, e os professores responsáveis pelos grupos disciplinares 510, 520, 
530 e 550, estiveram sempre disponíveis para colaborar com todos os professores envolvidos no serviço de 
exames. 
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Manuais escolares 

Os professores dos grupos 550 analisaram e apreciaram o único manual que as editoras apresentaram 
para adoção, para a disciplina de Introdução às Tecnologias da Comunicação (ITIC), dos cursos profissionais. 
Não foi adotado o manual para o próximo ano letivo visto os professores considerarem que o único livro 
escrutinado não reunia condições de qualidade. 

 
Atividades e projetos desenvolvidos 

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

Em resumo, o elevado número de atividades realizadas pelos professores do DMCE, decorreu com 
sucesso. 

 
Atividades 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, 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, 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, em algumas situações, por períodos de tempo 
irregular, em horas definidas na componente não letiva dos horários dos professores ou, até, em momentos não 
previstos nos horários dos professores, quando os alunos solicitavam apoio e combinavam o tempo e o local na 
escola para o trabalho a desenvolver. 

Avaliação 

A avaliação do trabalho do departamento não deverá ser desligada dos resultados das avaliações dos 
alunos. 
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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 e TIC 4,2 100% 

8º Físico-Química; Ciências Naturais; Matemática; Educação 
Tecnológica e TIC 3,9 96,2% 

9º Físico-Química; Ciências Naturais; Matemática e TIC 4,0 97,3% 

10º Biologia e Geologia, Física e Química A; Matemática A; Matemática 
B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais 12,9 81,4% 

11º Biologia e Geologia, Física e Química A; Matemática A; Matemática 
B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais 13,6 89,3% 

12º Biologia, Matemática A; Física e Aplicações Informáticas B 15,6 93,1% 

Tabela 4.1.1.2- Resultados dos exames, da 1ª fase, em 2013, dos alunos internos da ESEQ 

Código Disciplina Nº provas de exame - 
ESEQ 

Média exame - 
ESEQ 

Média exame - 
Nacional 

635 Matemática A (12º) 171 11,3 9,7 
702 Biologia e Geologia (10º/11º) 163 9,9 8,4 
715 Física e Química A (10º/11º) 168 10,2 8,1 
735 Matemática B (10º/11º) 16 11,5 10,2 
835 MACS (10º/11º) 16 12,7 9,9 

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

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

Conclusão 

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

• da preparação das suas aulas; 

• da apresentação das estatísticas relativamente ao aproveitamento dos alunos para informação da 
comunidade e para sustentar uma reflexão crítica do seu trabalho; 

• do preenchimento de grelhas de registo que permitiram, em cada período letivo, ter conhecimento da 
situação das turmas da ESEQ, em todas as disciplinas deste Departamento, possibilitando, deste modo, 
análises comparativas e reavaliações das estratégias utilizadas para aumentar o sucesso escolar dos 
alunos. 

• da sensibilização para a importância e interesse das atividades interdisciplinares, quer ao nível da 
planificação anual da disciplina, quer ao nível da avaliação das aprendizagens 

• da qualidade das atividades desenvolvidas na componente não letiva. 
O trabalho dos docentes foi facilitado pelo excelente companheirismo entre ele e pelo empenho e 

dedicação revelados em muitos trabalhos individuais e coletivos. 
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4.1.2. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS (DCL) 
Prof.ª Filomena Pacheco (Coordenadora) 

Qualquer trabalho, o seu planeamento e metodologia de abordagem baseia-se no estabelecimento de 
objetivos que permitam o cumprimento das metas da instituição em que se está inserido e requer avaliação dos 
resultados alcançados, através da reflexão sobre os elementos facilitadores e os obstáculos presentes no 
processo. Este é um processo contínuo e sistemático, segundo o princípio da corresponsabilidade, que 
proporciona a todos os envolvidos uma aprendizagem eficiente tendo em vista o desenvolvimento profissional 
individual e o da própria Escola. 

Daí que os docentes do Departamento de Línguas se tenham focado, ainda com maior incidência, na 
orientação para os resultados escolares, focalizando-se nos objetivos estratégicos da Escola e comprometendo-
se com medidas conducentes à melhoria das prestações dos alunos, entre elas a realização do Teste Intermédio 
na disciplina de Português. Esta postura exigiu o envolvimento ativo dos docentes, fomentando-se a partilha de 
responsabilidades, cada um aplicando os conhecimentos e experiências que possuía. Na equação entraram o 
apoio educativo aos alunos, em grupo ou individualizado, a rentabilização da unidade de cinquenta minutos 
suplementar no 12.º ano, a uniformização da aplicação de critérios de correção de testes na linha das 
orientações do GAVE, o fornecimento aos discentes de orientações de desempenho na avaliação escrita pela 
amostragem de exemplos corretos e fiáveis. 

Esta postura traduziu-se, com mais ênfase, na análise dos problemas sobretudo os que diziam respeito 
aos aspetos relativos à compreensão/expressão escrita dos alunos, na criação de estratégias neste sentido: 
criação de dossiês de fichas, apoio individualizado para os alunos com dificuldades, dinamização de aulas de 
debate sobre temas da atualidade, já que na Língua Materna/Línguas Estrangeiras faz-se apelo aos 
conhecimentos civilizacionais/culturais atuais que os alunos devem dominar, partindo, por exemplo, de artigos de 
revistas da atualidade. Este trabalho exigiu planeamento e organização, a exemplo de anos anteriores, 
dinamizando-se atividades e projetos, como foi o caso do visionamento de vários espetáculos teatrais de 
encenação de obras literárias, objeto de estudo programático, que complementaram os conteúdos científicos 
que foram lecionados. Na mesma linha, incidiu-se na otimização do trabalho colaborativo realizado, levando os 
docentes a adotar uma cultura de partilha, ultrapassando o contexto da mera obrigação de trocar materiais 
didáticos ou planificar conjuntamente as unidades didáticas. 

Igualmente, foram monitorizados e analisados os resultados, com o sentido crítico possível dos membros 
dos grupos disciplinares, que com os seus conhecimentos especializados e a experiência de cada um, 
estabeleceram, sempre que possível, novas estratégias e novos caminhos para realizar um trabalho de melhor 
qualidade, preparar bem os alunos para os desafios do futuro académico próximo e atingir as metas 
institucionais da ESEQ.  
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Os resultados escolares foram estáveis e os resultados dos exames nacionais provaram que a aposta foi 
ganha. Na disciplina de Português, no 12.º ano, a média da ESEQ situou-se acima da média nacional em 0,6 
pontos. No entanto, todos os docentes do Departamento assinalaram que, para um efetivo trabalho colaborativo, 
os horários deviam permitir mais horas comuns a vários docentes do mesmo grupo de trabalho/planificação. De 
realçar, que o facto de se ter conseguido um espaço nas instalações escolares, o “Gabinete de Línguas”, para a 
reunião dos grupos de trabalho, veio contribuir para a consolidação este objetivo. 

 
COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO/REUNIÕES/PLANIFICAÇÕES 

O Departamento de Línguas foi composto por quinze docentes do grupo de recrutamento 300 (Português 
– Francês), seis do grupo 330 (Inglês), três do grupo 350 (Espanhol), do qual um professor contratado, a quem 
foram facultadas todas as informações necessárias à execução das tarefas, seguindo o protocolo/procedimentos 
do Departamento. O departamento comportou ainda um grupo de três professoras estagiárias, associadas ao 
grupo de Espanhol, ao abrigo de um protocolo de cooperação pedagógica com a Faculdade de Letras do Porto.  

De realçar, este ano, a introdução de um tempo letivo de reunião de grupo disciplinar, constante do 
horário, comum a todos os docentes, que permitiu a implementação de alguns trabalhos de caráter colaborativo.  

No âmbito das sessões de trabalho, realizaram-se semanalmente encontros, tanto em plenário como em 
sessões por grupo disciplinar, que incidiram sobre tarefas de planificação e gestão de programas, planificação 
de atividades, uniformização de critérios na elaboração/proposta de trabalhos, análise de informações emanadas 
das reuniões Conselhos Pedagógicos, entre outras.  

Deu-se continuidade à implementação do novo programa de Português do Ensino Básico, apesar de na 
ESEQ, apenas existirem três turmas. De realçar, igualmente, o facto de a disciplina Oficina de Expressões, 
oferta complementar de escola, ter ficado a cargo de docentes do Departamento que realizaram um trabalho de 
intervenção em áreas civilizacionais e culturais, permitindo que os alunos adquirissem competências diversas 
visando a formação integral do indivíduo. 

Para além disto, a comunicação de informações/novidades pedagógicas foram transmitidas, como é já 
habitual, 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 deram conta do trabalho desenvolvido. Constata-se que existe um trabalho regular dos 
grupos de planificação na aferição de critérios e realização de trabalhos pedagógicos conjuntos com razoável 
partilha de experiências e de materiais entre colegas, continuando a investir-se na realização de atividades 
complementares de formação integral dos discentes. 
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Serviço de Exames 

 A distribuição do serviço de exames decorreu dentro da normalidade, procurando respeitar os princípios 
da equidade, do exigido pela legislação em vigor. Deste modo, por inerência da função, os professores de 12.º 
ano, por fazerem parte da Bolsa de Professores Classificadores de Exames Nacionais, realizaram uma ação de 
formação online, durante o mês de abril, por decisão superior do GAVE, órgão do Ministério da Educação, 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 de docentes, assegurando as 
responsabilidades de cada elemento na área que lecionava e, por isso, mais a par dos conteúdos que seriam 
objeto de avaliação nas provas. 

 Todos os professores cumpriram as orientações, seja no que diz respeito à elaboração das informações 
de prova como quanto aos exames/cenários de resposta e de correção elaborados. Todos os documentos 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 foram elaborados sem 
falhas. 

 
Atividades desenvolvidas  

O Departamento desenvolveu iniciativas, incluídas no PAA, de índole diversa. 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. As atividades desenvolvidas foram 
sempre ponderadas por todos os docentes, nos aspetos da pertinência, oportunidade e interesse dos alunos. 

Grupo disciplinar de Português 
• Visita ao palácio Nacional de Mafra (alunos de 12ºano);  
• Visita a Lisboa/percurso pessoano 
• Visionamento do espetáculo “Os Maias” de Eça de Queirós (alunos de 11ºano);  
• Visionamento do espetáculo “Luís Vaz de Camões” (alunos de 10ºano); 
• Visionamento do espetáculo “Auto da Barca do Inferno” (alunos do 9º ano); 
• Visionamento do espetáculo “O Cavaleiro da Dinamarca” (alunos do 7º e 8º anos); 
• Olimpíadas de Escrita no âmbito do Projeto “Escola da Minha Vida”;  
• Encontro com escritores: evento “Correntes d’Escritas” na ESEQ; 
• Participação na Semana da Leitura da Biblioteca; 
• Colaboração na efeméride “Dia do Aluno”;  
• “Atividade “Vaivém Oceanário: educação ambiental em movimento” 
• Participação no concurso nacional “Um conto que contas”; 

 
Grupo disciplinar de Inglês 

• “Celebrating Halloween” (7.º e 8.º anos); 
• Troca de correspondência com “Pen-Pals” de uma escola ugandesa; 
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• Prémio Traduzir 2013; 
• Apresentação pública de trabalhos dos alunos: “Speaking Summit”; 
• Acolhimento de aluna da Bósnia-Herzegovina, Lana Mutabdzija; 
• Sessão aberta sobre a Bósnia-Herzegovina; 
• Teatro em Inglês pelo Avalon Theatre Company (alunos de 10.º ano); 

 
Grupo disciplinar de Espanhol 

• Dia de Reis e Dia da Hispanidade com produção de marcadores de livros em língua espanhola;  
• Visita de estudo “Caminando por Santiago y Coruña”. 

 
A adoção de manuais escolares foi, igualmente, uma atividade do Departamento que envolveu os 

docentes e para a qual foram constituídas equipas de análise dos materiais rececionados. Além disso, foram 
realizadas várias sessões informativas na ESEQ, da responsabilidade das editoras, para esclarecer as dúvidas e 
preocupações dos docentes relativamente a esta matéria.  

Igualmente há que referir a ação de análise dos resultados escolares que se constitui como uma atividade 
central para avaliar do processo de ensino-aprendizagem. Essa abordagem permitiu verificar uma estabilidade 
dos resultados tanto na Língua Materna como nas Línguas Estrangeiras. 

 
Atividades de Apoio Educativo 

No Departamento de Línguas, as aulas de Apoio Pedagógico à disciplina de Português e às Línguas 
Estrangeiras são sempre uma mais-valia para a melhoria da autoestima dos alunos e dos seus resultados 
escolares. A planificação dessas aulas de apoio ficou sempre 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. 

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. 

 
PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

O Departamento de Línguas conta, incondicionalmente, com o compromisso dos docentes no que diz 
respeito ao aperfeiçoamento do seu desempenho diário, com a sua capacidade de adaptação a novas situações 
e novos desafios, ajustando as suas prestações, com responsabilidade, na resolução de problemas e na busca 
da melhoria dos resultados escolares. A equidade e a inclusão de todos os alunos no processo de aprendizagem 
são apostas num caminho sempre a construir. A exigência dos bons resultados e de um trabalho colaborativo 
eficiente manter-se-á.  
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4.1.3. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES (DCE) 
Prof.ª Augusta Ferreira (Coordenadora) 

O Departamento de Expressões é constituído por um grupo de 18 docentes (8 do grupo 600, 9 do grupo 
620 e 1 do grupo 910), dos quais, 2 são diretores de instalações, 1 é representante do grupo 600, 7 são diretores 
de turma, 4 são elementos da equipa do secretariado de exames, 1 pertence à equipa do NPA, 1 faz parte do 
Conselho Geral, 1 é Coordenador do Desporto Escolar e 1 integra a equipa da SADD (Secção da avaliação do 
desempenho docente).  

Com a intenção de regular a ação dos docentes do departamento, foram divulgados os documentos, 
Informações Gerais da ESEQ (com as principais normas gerais de funcionamento da escola) e o Documento 
Base que integra um guião dos documentos a entregar durante o ano letivo e as informações que regem a 
atuação dos professores dos diferentes grupos disciplinares. Por sua vez, os docentes partilharam saberes na 
procura de uma escola mais eficaz e dinâmica, orientada para o sucesso, tendo assumido diversas ações 
pedagógicas das quais se destacam, a adaptação de planificações, a construção de materiais didáticos, a 
conceção de exames e a análise dos resultados dos alunos. 

Na busca da melhoria dos resultados escolares, 5 docentes desempenharam funções de assessoria, 5 
lecionaram aulas de apoio pedagógico acrescido e 3 aulas de reforço (visando uma melhor preparação para os 
exames nacionais). Os docentes procederam também à análise dos resultados das avaliações dos alunos, que 
entendem ser um precioso contributo no sentido da identificação de dificuldades, permitindo assim que para as 
mesmas se estabeleçam estratégias de superação. Desta análise 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, observados no reduzido número de negativas (0% no básico e no 11.º ano e 0,3 % nos 
10.º/12.º anos) e nas médias obtidas (níveis entre os 4,3 e 4,5 no ensino básico, e 15,1 e 17,2 valores no ensino 
secundário). 

Nas disciplinas do curso de Artes Visuais observaram-se, ao longo do ano letivo, melhorias notórias na 
percentagem de positivas e nas médias da grande maioria das disciplinas, sendo exceção a diminuição da 
média das disciplinas de Desenho A e GDA do 10.º ano. Foi nas disciplinas de História e Cultura das Artes e 
Geometria Descritiva A, que os alunos obtiveram, ao longo do ano, as médias mais baixas, tendo os docentes 
das disciplinas responsáveis 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. 

Destaque-se os 100% de positivas nas 3 turmas de Educação Visual, no 11.º ano de Desenho e no 12.º 
ano de OFA e OMB e as médias de OMB (16 valores) e de OFA (17,3 valores).  

Os docentes do departamento, para além do cumprimento da sua componente letiva, envolveram-se em 
variadíssimas atividades e projetos, que promoveram a ESEQ, indo de encontro aos objetivos e metas do seu 
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Projeto Educativo e do Contrato de Autonomia. As atividades desenvolvidas tiveram como principal finalidade 
estimular a cooperação, a socialização, o trabalho em equipa e demais valores e experiências de extrema 
importância na formação dos alunos, sendo um complemento pedagógico do trabalho quotidiano da Escola.  

Das diversas atividades desenvolvidas destacam-se, a colaboração na promoção da ESEQ nas escolas 
do ensino básico, o Clube Oito e Meio que promoveu o VI Concurso de Vídeo Escolar com participações a nível 
nacional, os clubes de Desporto Escolar de badminton e de natação com a obtenção de excelentes resultados, a 
coreografia da festa de encerramento da “Escola da minha Vida”, a conceção gráfica e organização do Anuário 
da ESEQ e a exposição Arteseq.  

As diversas atividades a seguir indicadas são exemplos de interdisciplinaridade e colaboração entre 
professores e departamentos, envolvendo diferentes órgãos da escola e outras entidades.  

Grupo de Educação Física (620) 

Os grupos de Desporto Escolar (DE) 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 Associação de Desporto Escolar (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 os 1.º e 2.º lugares 
no campeonato distrital e o 1.º na competição da ADE da Póvoa de Varzim.  

• Natação – participação em 3 encontros, com boa adesão dos alunos, que obtiveram excelentes 
classificações, com destaque para o apuramento de uma aluna para os campeonatos distritais e 
nacionais de DE. 

Torneios internos (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 459 
alunos; de badminton da ESEQ, tendo participado 150 alunos; de basquetebol da ESEQ, tendo participado 296 
alunos. 

Torneios externos: Jogos Desportivos Municipais (competição entre as escolas do concelho promovida 
pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim), tendo participado um total de 48 alunos. Na modalidade de 
badminton (3 primeiros lugares), em ténis de mesa (1 vencedor), em atletismo (1 vencedor), em voleibol e 
basquetebol (as equipas do escalão D femininas e masculinas venceram a competição); Compal Air 
(basquetebol 3x3), tendo participado 3 alunos que foram campeões da fase local e da fase regional e ficaram em 
5.º lugar na fase nacional. 

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 99 alunos, com a obtenção de 
várias classificações de destaque; corta-mato distrital/DE, tendo participado 11 alunos, com a obtenção de um 
2.º lugar. 
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Outras atividades: colaboração com o clube “Educação para a saúde” tendo os professores dos 10.º anos 
registado dados referentes aos alunos (peso e altura); colaboração com o Gabinete do Diretor no 
acompanhamento dos alunos, no preenchimento dos questionários de satisfação e no de Alunos Oriundos de 
Países Estrangeiros; colaboração na dinamização do “Dia do aluno”; “Escola da Minha Vida” onde participaram 
68 alunos na coreografia da festa de encerramento; Comemoração do Dia Mundial da Dança (comemoração e 
sensibilização para a dança, com professores convidados), tendo participado 240 alunos.  

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

Grupo de Educação Artística e Tecnológica (600) 

Várias visitas de estudo de extrema importância na formação dos alunos do curso de Artes Visuais. 
Exposições (como parte do processo artístico dos alunos do curso de Artes Visuais): no átrio de entrada e 

corredores da ESEQ - trabalhos no âmbito do projeto “Montra D´Arte” e outros do grupo 600; exposição das 
maquetes dos alunos de OFA; retratos; maquetas; coleções; o jardim do meu imaginário (estas 2 últimas dos 
alunos do ensino básico); “Dia do Aluno”; colaboração na realização de exposições dos diversos grupos 
disciplinares e serviços da ESEQ; Arteseq que se distingui pelo seu impacto na comunidade poveira. 

Clube 8 e meio: organização, divulgação, apresentação e encerramento do VI Concurso de Vídeo Escolar 
8 e meio; Ciclos de Cinema.  

Outras atividades: trabalho plástico desenvolvido para a exposição “Educação para a Paz”; participação 
nos concursos - internacional de cartazes “Love your body Compaing e no “Festival Internacional de Música” 
promovido pela CMPV; conceção gráfica do jornal ECOS, dos diplomas do Quadro de Excelência e de cartazes 
e desdobráveis para a promoção da escola; proposta de abertura do curso profissional de Design de Moda; 
decoração do bar dos alunos; colaboração na oferta formativa da ESEQ nas escolas básicas; participação na 
“Praça dos Pintores”; projeto “Fórum Escolas” no Diana-Bar (planeamento, edição gráfica, montagem); seleção e 
júris de trabalhos da “Escola da Minha Vida”. 

Ensino Especial 

A professora do Ensino Especial, manteve um acompanhamento constante e atento aos 20 alunos 
referenciados com Necessidades Educativas Especiais (NEE), tendo participado 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 e em 
Reuniões com o MAPADI e com os Encarregados de Educação. Elaborou os Relatórios Técnico-Pedagógicos e 
os Programas Educativos Individuais e foi também responsável pela entrega das Fichas de acompanhamento do 
PEI, pela organização da Documentação para o Júri Nacional de Exames (JNE), pelo preenchimento dos 
Boletins de Inscrição (Exames) e dos requerimentos para JNE e das Fichas A e B para alunos Disléxicos. A 
docente colaborou ainda na organização do “Dia do Aluno”. 

É nosso entendimento que os professores do Departamento de Expressões, ao longo deste ano letivo, 
colaboraram no sentido de tornar a ESEQ uma escola cada vez mais viva e dinâmica.  
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4.1.4. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (DCSH) 

Prof. Fernando Souto (Coordenador) 

Durante o ano letivo de 2012-2013 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, 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 
10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.  

No projeto “Diário de Filosofia online”, 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 procedeu à seleção dos textos para posterior edição na página online da 
ESEQ. 

No âmbito de uma atividade levada a cabo pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, os alunos de 
História e Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) da ESEQ participaram num safari fotográfico intitulado 
“À descoberta do Património Religioso da Póvoa de Varzim” que incluiu um concurso de fotografia, sendo 
premiadas as três melhores fotos. Num percurso pré-definido os alunos, acompanhados dos respetivos 
professores, fotografaram vários monumentos. Dessa forma pretenderam dar a conhecer o património religioso 
da Póvoa de Varzim, incentivar o gosto pelas manifestações artísticas e culturais e sensibilizar para a 
conservação do património. Na escola foi apresentada uma exposição fotográfica revelando as diversas 
fotografias premiadas. 

Elementos do grupo disciplinar de História conjuntamente com os seus alunos marcaram presença na 
gravação do programa “ Os caminhos da História” no Porto Canal. 

Foi comemorado o “Dia Mundial da Filosofia”, em 15 de Novembro, e com o intuito de possibilitar 
exercícios práticos de construção do pensamento argumentativo foi organizado um Workshop intitulado "Diálogo, 

Argumentação e Pensamento Crítico". Na realização desta atividade estiveram presentes o Dr. Tomás Carneiro, 
especialista nesta metodologia, uma turma do 10.º ano e outra do 11.º ano. 

Vários professores do departamento participaram, como acompanhantes, em diversas visitas de estudo, 
tendo sido realizadas, por iniciativa de alguns deles, as seguintes:  

-Óbidos e Peniche; 

-Évora e Mérida;  

-Lisboa: Fundação Gulbenkian, Museu de História Natural e da Ciência, visita guiada aos templos de 
várias religiões como o templo Hindu, mesquita, sinagoga e Mosteiro dos Jerónimos. 

Estas visitas de estudo perseguiram os objetivos de promover ações que aproximam a escola de outras 
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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 departamento iniciou um projeto “Mais lusofonia na Escola” por solicitação de Espaço Lusófono -
Associação para a Cooperação e Desenvolvimento que pretendia alcançar, através do estabelecimento de 
parcerias com várias escolas, públicas e privadas, situadas nos vários países de língua oficial portuguesa, os 
seguintes objetivos: promover o conhecimento das diferentes realidades de cada um dos países que constituem 
o universo da lusofonia, numa vertente pedagógica e científica; incutir nos alunos o sentimento de pertença à 
comunidade dos países que falam a língua portuguesa; promover um conhecimento mais vasto e alargado das 
diferenças de cada país e fomentar o intercâmbio com escolas de outros países. 

O projeto assentou na realização de algumas iniciativas como exposição de trabalhos dos alunos alusivos 
ao tema lusofonia, organização de 2 conferências sobre a temática da lusofonia e articulação de temas dos 
diversos programas com a problemática da lusofonia. 

Este projeto só foi cumprido na parte dependente e a cargo dos professores do departamento que 
abordaram diversos tipos de questões em aulas de filosofia, história e psicologia como tinham planificado. A 
partir de Janeiro de 2013 não nos foi prestada a colaboração prometida pela Associação para a Cooperação e 
Desenvolvimento - Espaço Lusófono. Assim sendo, o projeto não foi concretizado como fora previsto e aceite por 
ambas as partes, em Julho de 2012. 

No âmbito da disciplina de Economia foi organizada, em 30 de maio, uma sessão subordinada ao tema 
“Literacia Financeira” dirigida a uma turma do 10.º Ano. Esta sessão foi levada a efeito pelo CETELEM e 
pretende dotar os mesmos alunos de conhecimentos e capacidades que lhes possam ser úteis para a tomada de 
decisões enquanto consumidores.  

O Departamento participou no Projeto Eça Dinâmica organizando duas atividades: a primeira consistiu 
numa visita ao Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim, tendo os alunos, desta forma, a 
oportunidade de contactarem com as suas raízes culturais através dos jogos tradicionais poveiros; a segunda, 
na realização de Jogos Tradicionais Intergeracionais realizados entre os alunos, pais e professores de uma 
turma do 10.º ano. 

Foi levada a efeito uma visita de estudo ao Museu da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 
para uma turma do 10.º ano e outra do 11.º no âmbito da comemoração do Dia Mundial dos Monumentos e 
Sítios  com tema “Património + Educação= Identidade” proposto pela  Direção-Geral do Património Cultural.   

 Os alunos inscritos na disciplina de EMRC fizeram uma visita aos idosos do Lar da Santa Casa da 
Misericórdia da Póvoa da Varzim, com o objetivo de conhecer a realidade desta dimensão social e humana no 
período que antecedeu o Natal. 
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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 e adotar as estratégias consideradas adequadas para a remediação de 
casos mais problemáticos neste âmbito. 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 M.ª das Dores Silva (Orientadora cooperante) 

 

As atividades de Estágio, no ano letivo 2012/2013, decorreram de acordo com a legislação em vigor e 
podem ser resumidas da seguinte forma: 

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

- Observação de saberes, comportamentos e atitudes nas várias situações de exercício da 
docência, especialmente nas diversas sessões de trabalho levadas a cabo; 

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

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

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

 

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) 

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

implementação e gestão dos apoios nas várias modalidades disponibilizadas pela escola (Apoio Pedagógico 
Acrescido (APA), Necessidades Educativas Especiais (NEE ), Alunos Oriundos de Países Estrangeiros (AOPE), 
Tutorias e Assessorias, pelo registo informático de todo o trabalho desenvolvido pelo NAE ao longo do ano 
letivo, bem como pela realização de outras atividades pertinentes no âmbito destes domínios.  

Com o presente relatório, pretende-se registar e fazer um balanço do trabalho desenvolvido pelo NAE ao 
longo do presente ano e facultar/proporcionar a toda a comunidade educativa, através de quadros-resumo 
devidamente identificados e da respetiva análise, uma panorâmica global do investimento no apoio pedagógico 
aos alunos. Mais, é também objetivo deste relatório refletir-se sobre o grau de eficácia das medidas 
implementadas, sobretudo ao nível dos apoios prestados aos alunos nas suas várias modalidades, procedendo-
se, para tal, a uma análise exaustiva dos resultados obtidos pelos alunos em apoio educativo ao longo de todo o 
ano letivo de 2012/2013. 

I – APOIO PEDAGÓGICO ACRESCIDO (APA): 
Ao longo deste ano letivo, foram apresentadas 713 propostas para apoio na modalidade de APA, tendo 

sido garantidas todas as aulas necessárias e disponibilizados todos os recursos, humanos e materiais para a 
sua concretização. À semelhança dos anos anteriores, é de realçar o esforço feito neste sentido, bem como a 
disponibilidade dos docentes envolvidos que, não raras vezes, viram os seus horários serem reajustados às 
necessidades dos alunos e às contingências que naturalmente decorrem da prestação de um serviço tão vasto e 
exigente como este, envolvendo uma parte considerável de discentes e de professores da escola, para além de 
um grande número de salas e outros espaços de lecionação. 

Tendo em conta as 713 propostas apresentadas, registaram-se: 

• 443 frequências de aulas de apoio, com assiduidade, o que equivale a 62,1% das referidas propostas; 

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

• 149 exclusões do apoio por excesso de faltas injustificadas (20,9%); 

• 114 rejeições das propostas de apoio por parte dos encarregados de educação ou dos alunos de maior 
idade (16%); 

O maior volume de frequências de apoio educativo ocorreu ao nível do 11.º ano (205 frequências), 
seguido do 10.º ano (180 frequências), do 12.º ano (36 frequências), do 9.º ano (13 frequências) e, finalmente, 
do 8.º ano (9 frequências). No ano letivo ora em apreço, verifica-se que o apoio pedagógico neste nível de 
escolaridade incidiu, sobretudo, sobre as disciplinas de português e de matemática A (disciplinas sujeitas a 
exame nacional) e ainda sobre as disciplinas de biologia, desenho A, educação física e física, com maior 
expressão nesta última (6 alunos).  
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Quanto ao 8.º e ao 9.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 apenas 
nas disciplinas de inglês e de matemática, no caso do 8.º ano e nas disciplinas de língua portuguesa, 
matemática e inglês, no 9.º ano.  

Constata-se ainda que as disciplinas de matemática A (87 frequências), português (79), física e química A 
(61), inglês (52), filosofia (35), geometria descritiva A (32) e biologia e geologia (23) foram as que registaram um 
maior número de frequências de apoio. 

Com o objetivo de se concluir sobre o grau de evolução/sucesso dos alunos que frequentaram, com 
assiduidade, as modalidades de APA, NEE e AOPE, num total geral de 460 frequências, apresentam-se os 
seguintes resultados: 

• No 10.º ano, destacam-se, pelo número de alunos envolvidos, as necessidades de apoio nas disciplinas 
de português, física e química A, filosofia, matemática A, inglês, geometria descritiva A e biologia e 
geologia. Dos 33 alunos que frequentaram aulas de apoio a português, 55% evoluiu, 27% manteve e 
18% regrediu. Na disciplina de física e química A, dos 31 alunos, 35% evoluiu, 42% manteve e 23% 
piorou. Em filosofia, dos 28 alunos, 43% evoluiu, 21% manteve e 36% piorou. Na disciplina de 
matemática A, em 25 alunos, registe-se que apenas 16% evoluiu, 32% manteve e 52% regrediu. Em 
inglês, dos 24 alunos que frequentaram estas aulas, 46% evoluiu, 50% manteve e 4% piorou os seus 
resultados. Na disciplina de geometria descritiva A, dos 12 alunos que beneficiaram de apoio, 67% 
evoluiu, 17% manteve e 17% regrediu. Em biologia e geologia, dos 11 alunos em análise, 82% evoluiu, 
9% manteve e 9% piorou.  

Destaque-se a boa percentagem de evolução dos resultados escolares, particularmente nas disciplinas 
de biologia e geologia (82%), geometria descritiva (67%) e português (55%).  

É ainda de salientar que, num total de 184 frequências de aulas de apoio no 10.º ano, 43% conseguiu 
melhorar os seus resultados escolares, 32% manteve-os e 25% regrediu. 

•  No presente ano letivo, contrariamente ao que tem sido habitual, registou-se uma maior frequência de 
aulas de apoio no 11.º ano do que no 10.º ano. Na generalidade, as disciplinas com maior necessidade 
de apoio continuaram a ser as do ano escolar anterior. Assim, no que respeita à matemática A, dos 50 
alunos em apoio, 68% evoluiu, 16% manteve e 16% piorou. Em português, dos 35 alunos, 54% 
conseguiu melhorar os seus resultados escolares, 37% manteve-os e 9% regrediu. Na disciplina de 
física e química A, realce-se que, em 30 alunos, 80% evoluiu, 7% manteve e 13% piorou. Em inglês, 
dos 24 alunos em apoio, 38% evoluiu, 38% manteve e 25% piorou. Em geometria descritiva A, é de 
destacar que, dos 21 alunos que frequentaram as aulas de apoio, 86% evoluiu, 5% manteve e 10% 
piorou. Em biologia e geologia, dos 12 alunos, 92% melhorou e 8% manteve os seus resultados, não se 
registando qualquer regressão.  
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Saliente-se a boa percentagem de evolução dos resultados escolares, particularmente nas disciplinas de 
biologia e geologia (92%), geometria descritiva A (86%), física e química A (80%), matemática A (68%) e 
português (54%). 

 Numa análise global, é ainda de destacar que, num universo de 211 frequências de apoio no 11.º ano, 
65% obteve resultados que permitem concluir sobre a sua evolução, 20% manteve-os e 15% regrediu. 

• No 12.º ano, à semelhança do que se tem verificado nos anos transatos, as necessidades de apoio são 
muito inferiores relativamente aos restantes anos de escolaridade, destacando-se o apoio nas 
disciplinas de português, matemática A e física. É de salientar os excelentes resultados obtidos nas 
disciplinas de física, (dos 6 alunos em apoio, 100% progrediu) e de português (dos 15 alunos, 80% 
progrediu, 7% manteve e 13% regrediu). Na disciplina de matemática A, realce-se que, dos 13 alunos 
em apoio, apenas 23% evoluiu e que, ao invés do expectável, 69% piorou os seus resultados escolares.  

Constata-se que, apesar dos poucos alunos em apoio no 12.º ano (41 frequências), os resultados 
revelam que o mesmo foi profícuo (63% de evolução, 5% de manutenção dos resultados e 32% de regressão). 

• No 8.º ano (uma turma), foram facultadas aulas de apoio a matemática e a inglês (6 e 4 alunos, 
respetivamente), mas em ambas as disciplinas os alunos mantiveram os seus resultados escolares 
(100%).  

• No 9.º ano (uma turma), dos 5 alunos em apoio a matemática, apenas dois evoluíram (40%). Em língua 
portuguesa, dos 4 alunos em apoio, um progrediu (25%) e 3 mantiveram os resultados (75%). 

 Em jeito de conclusão, realce-se a evolução de 54% dos alunos que frequentaram aulas de apoio no 
presente ano letivo (no ano letivo transato, a percentagem foi de 61%), sendo que 26% manteve os seus 
resultados escolares (em 2011/2012, verificou-se a mesma percentagem) e 20% piorou (14%, no ano transato).  

Com base nestes dados, conclui-se que a percentagem de sucesso dos alunos que frequentaram aulas 
de apoio foi inferior à do ano letivo passado. Apesar disso, é inequívoco que as atividades de apoio têm 
contribuído para aumentar o sucesso escolar dos alunos desta escola, conforme os resultados apresentados.  

Falar de evolução dos resultados escolares implica ter presente que, por vezes, ela ocorre num 
quadro/contexto de classificações ou níveis negativos, ou seja, um determinado aluno pode progredir sem, no 
entanto, atingir um nível positivo. Dado que essa situação se verifica com alguma expressão ao nível do apoio 
prestado aos alunos, foi elaborado, no presente ano letivo, um novo quadro-resumo que destaca essa evolução, 
separando os alunos que conseguiram atingir classificações positivas dos que, apesar de terem progredido, não 
conseguiram ultrapassar os resultados negativos.  

Fazendo uma breve análise deste quadro constata-se que: 

• No 10.º ano, dos 184 alunos em apoio, 45% não ultrapassou as classificações negativas, mas 55% 
conseguiu atingir a positiva. 
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• No 11.º ano, dos 211 alunos em apoio, 34% manteve resultados negativos e 66% atingiram 
resultados positivos. 

• No 12.º ano, dos 41 alunos em apoio, 15% manteve as classificações negativas enquanto 85% 
obteve resultados positivos. 

• No 8.º ano, dos 11 alunos em apoio, 36% não atingiu os níveis positivos, mas 64% conseguiu atingi-
los. 

• No 9.º ano, dos 13 alunos, 46% não atingiu a positiva, mas 54% conseguiu alcançar os níveis 
positivos. 

Numa análise global, dos 460 alunos em apoio no presente ano letivo: 

• 47 alunos evoluíram, apesar de não terem conseguido alcançar classificações/níveis positivos; 

• 63 alunos mantiveram as suas classificações negativas; 

• 60 alunos pioraram as suas classificações; 

• Em suma: dos 460 alunos em apoio, 170 alunos não conseguiram atingir a positiva, o que equivale 
a 37% dos alunos que frequentaram as aulas de apoio.  

Em contrapartida: 

• 200 alunos evoluíram para classificações/níveis positivos; 

• 57 alunos mantiveram as suas classificações positivas, não conseguindo melhorá-las; 

• 33 alunos regrediram, apesar de não atingirem resultados negativos. 

• Em suma: dos 460 alunos em apoio, 290 alunos conseguiram atingir ou manter-se com 
classificações/níveis positivos, o que equivale a 63% dos alunos que frequentaram as aulas de 
apoio. 

 
II – ALUNOS ORIUNDOS DE PAÍSES ESTRANGEIROS (AOPE): 
No cumprimento do despacho normativo n.º 30/2007, de 10 de agosto, que estabelece, no âmbito do 

ensino secundário, os princípios de atuação e as normas para a implementação, o acompanhamento e a 
avaliação das atividades a desenvolver pelas escolas no domínio do ensino do português como língua não 
materna, deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos transatos com os alunos oriundos de países 
estrangeiros.  

PÚBLICO-ALVO 
No ano letivo de 2012/2013, os alunos abrangidos por este documento legal foram os que a seguir se 

registam, na Tabela 4.2.2.1:  
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Tabela 4.2.2.1- Alunos oriundos de países estrangeiros em 2012/2013 

Ano/Tur
ma 

 
N.º Nome do aluno País de origem 

Ano inicial do 
percurso escolar 

em Portugal 

Nível de 
Proficiência 
Linguística 

10.º D 6 Antonia Westfallen Dinamarca 2012 A2 iniciação 
10.º J 17 Olena Pazzi Ucrânia 2009 A2 iniciação 
10.º M 20 Miguel Rajão Andorra 2012 C1 avançado 
11.º K 13 Nataliia Dzyga Ucrânia 2009 B1 intermédio 
12.º H 27 Mafalda Cadilhe Estados Unidos 2012 B1 intermédio 

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

docentes da escola, mediante a apresentação de um plano de necessidades de recursos humanos, apresentado 
pelo Núcleo de Apoio Educativo à Direção da escola, na sequência da avaliação diagnóstica realizada. 

Assim, ao longo do presente ano letivo, funcionaram os seguintes grupos de nível:  

• Nível A2, integrando as alunas Antonia Westfallen e Olena Pazzi;  

• Nível B1, com as alunas Nataliia Dzyga e Mafalda Cadilhe.  
Foi disponibilizada uma professora de português língua não materna para cada um destes grupos de 

nível, com uma carga horária semanal de cinco tempos letivos de cinquenta minutos, respetivamente.  

Ao aluno Miguel Rajão, do 10º M, por ter sido inserido no nível C1, nível avançado, foi-lhe disponibilizada, 
semanalmente, uma aula de apoio individualizado de cinquenta minutos, lecionada pela docente de português 
da turma, tal como previsto na legislação. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 
Ao longo do ano letivo, as docentes responsáveis pela lecionação da disciplina de português língua não 

materna e de português 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. Esta 
documentação consta do portefólio de cada aluno.  

Através do quadro seguinte, é possível observar os resultados de cada aluno no final de cada período e 
em exame nacional, concluindo-se que, à exceção do aluno atrás referido, as classificações obtidas são 
bastante satisfatórias (Tabela 4.2.2.2): 

Tabela 4.2.2.2- Resultados alcançados pelos alunos oriundos de países estrangeiros 

ALUNO 1.º Período 2.º Período 3.º Período 
Classificação em 

exame nacional de 
PLNM 

Classificação 
final da 

disciplina 
Antonia Westfallen 15 17 16 _________ ________ 

Olena Pazzi 14 14 14 _________ ________ 
Miguel Rajão 7 8 9 _________ ________ 

Nataliia Dzyga 14 14 14 _________ ________ 
Mafalda Cadilhe a) 15 16 15 (14,6) 16 

a) A aluna não foi avaliada no 1.º período devido a transferência tardia. 
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Mediante o aproveitamento francamente positivo destes alunos (conforme quadro acima), torna-se 
evidente a eficácia das medidas implementadas. 

III – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 
Deu-se continuidade pedagógica ao trabalho iniciado no ano transato, bem como, na maioria dos casos, 

à aplicação das medidas previstas nos Programas Educativos Individuais dos alunos abrangidos pelo Decreto-lei 
n.º 3/2008, de 7 de janeiro. 

No que se refere à medida consignada no artigo 17.º (apoio pedagógico personalizado), das 13 propostas 
apresentadas regista-se: 

• 12 frequências (92,3%)  

• 1 rejeição (7,7%). 
Contactou-se diretamente com cada um dos 22 alunos e respetivos encarregados de educação e 

promoveu-se o apoio direto e indireto aos discentes abrangidos pelo decreto-lei n.º 3/2008 – um do 8.º ano, 
cinco do 10.º ano, sete do 11.º ano e nove do 12.º ano alunos. 

No 10.º J estiveram matriculadas duas alunas com Currículo Específico Individual. Os conteúdos 
específicos de Português e Matemática Funcional definidos nos Programas Educativos Individuais foram 
lecionados e orientados pela docente de educação especial. O mesmo sucedeu com os Planos Individuais de 
Transição.  

No 11.º F esteve matriculada uma aluna com uma doença oncológica. 

Houve uma participação ativa nos processos de avaliação (por referência à Classificação Internacional de 
Funcionalidade – CIF). Elaboraram-se os Relatórios Técnico-Pedagógicos e Programas Educativos Individuais 
em conjunto com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) para o processo de avaliação das necessidades 
de educação especial das crianças ou jovens referenciados.  

Envolveram-se os Conselhos de Turma, os Serviços de Psicologia e os Encarregados de Educação na 
elaboração dos Programas Educativos Individuais (PEI).  

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 Direção de Serviços da Região Norte – Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DSRN – DGEstE) (ex-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 
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especial; avaliação de novos casos, num trabalho conjunto com o SPO; organização dos processos para o Júri 
Nacional de Exames. 

IV – 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.  

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

A ESEQ, acreditando firmemente no seu Projeto Educativo, tem desenvolvido práticas que garantem a 
igualdade de oportunidades no acesso à formação integral dos seus alunos, no respeito pelos “Valores” e 
“Compromissos Educativos” consignados no referido documento. 
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4.2.3. COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA (CDT) 
Prof.ª 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: 

- Tratamento da informação recolhida a partir da aplicação de questionários que visaram aferir o grau de 
satisfação dos alunos e dos professores relativamente ao serviço disponibilizado pela ESEQ no ano 2011/2012 e 
elaboração dos respetivos relatórios.  

- Lançamento e Coordenação do Projeto Eça Dinâmica, em colaboração com o NPA, que em associação 
ao Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações - 2012, procurou contribuir para a 
formação integral dos alunos, tendo presente a importância do desenvolvimento de competências no âmbito da 
Liberdade, Humanismo, Conhecimento, Cidadania e Responsabilidade Social. 

- 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. Esta atividade contou com a presença do 
Dr. Luís Diamantino - Vereador do Pelouro da Educação e Cultura da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

- Atualização da sessão de formação para Encarregados de Educação dos alunos do 10.º ano, em 
colaboração com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), “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. Com esta ação 
pretendeu-se, ainda, melhorar o desempenho dos alunos, bem como fornecer ferramentas facilitadoras da 
aquisição de informação sobre o percurso académico. 

- Atualização 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. 

- Elaboração do documento “Plano de Apoio Pedagógico Individual” no âmbito do Ensino Básico. 

- Participação no Projeto Beatriz - viver em igualdade de género dinamizado pelo SPO. Este projeto visa 
a divulgação de temáticas presentes no Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não 
Discriminação. 

- Participação na palestra denominada “Competitividade versus Ansiedade - Como controlar a ansiedade 
de realização escolar?” promovida pela Associação de Pais da ESEQ. 
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- “Dia do Aluno da ESEQ” - atividade dinamizada pela Associação de Estudantes: integração na equipa 
de apoio à realização desta atividade realizada no dia 15 de março, visando o reforço da articulação/ 
comunicação entre alunos, professores, DT’s e entidades da comunidade. 

- Preparação das reuniões de CDT, com especial destaque para a reunião de final do 2.º período, 
salientando-se o trabalho de equipa entre elementos da direção da ESEQ e coordenadoras. Elaboração conjunta 
de uma apresentação em PowerPoint, “Recomendações para a reunião dos DT’s com Encarregados de 
Educação” cujo objetivo procurava apetrechar os DT’s com informação específica, nomeadamente algumas 
estratégias de comunicação a ter em conta durante as reuniões com os Encarregados de Educação. 

- Elaboração da Síntese dos Relatório Críticos Anuais a partir dos relatórios individuais elaborados pelos 
DT. 

- Participação na organização da festa de encerramento do ano letivo, nomeadamente na Entrega de 
Diplomas do Quadro de Valor e Excelência. 

A CDT aspira que, com a sua colaboração, a ESEQ se afirme como exemplo de construção social, 
mediada pela interação dos diferentes atores sociais que nela vivem e com ela convivem. Espera-se, 
igualmente, que as práticas aqui referidas tenham ajudado a consolidar a principal missão da escola que é 
instruir e educar as novas gerações. 

As tabelas 4.2.3.1 a 4.2.3.4 apresentam valores para a participação dos Encarregados de Educação nas 
reuniões com os Diretores de Turma, ao longo do ano letivo. 
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Tabela 4.2.3.1- Reuniões de Encarregados de Educação com Diretores de Turma 
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Tabela 4.2.3.2- Reuniões de Encarregados de Educação com Diretores de Turma 
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Tabela 4.2.3.3- Reuniões de Encarregados de Educação com Diretores de Turma 
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Tabela 4.2.3.4- Reuniões de Encarregados de Educação com Diretores de Turma 
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PRESENÇAS DOS ENC. EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES COM OS DIRETORES DE TURMA 

  Quadro Resumo - 2012/2013   
 

Ano Total Presenças % 
7.º 111 88 79% 
8.º 104 76 73% 
9.º 112 73 65% 

10.º 1485 1052 71% 
11.º 1445 950 66% 
12.º 1101 590 54% 

Total 4358 2829 65% 
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4.2.4. DIREÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS (DCP) 
Prof. Carlos Baptista (Coordenador) 

A intervenção do Diretor dos Cursos Profissionais e Tecnológicos no ano letivo de 2012/2013 incidiu em 
várias áreas, nomeadamente: 

Reuniu com os professores indigitados para lecionar as várias disciplinas do Curso Profissional Técnico 
de Multimédia, no início do ano letivo, para lhes transmitir as orientações a nível dos 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.  

Procedeu à coordenação de 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 José Carlos Lima, Maria José Trovão, Arnaldo 
Pedro António Pinto e Angélica Vieira, as atividades inerentes à Formação em Contexto de Trabalho (FCT) das 
turmas O do 11.º Ano e N do 12.º Ano, do Curso Profissional de Multimédia, assim distribuídas: 

• 12.º Ano, de 22 de abril a 28 de maio (5 semanas, 7 horas/dia) num total de 175 horas; 

• 11.º Ano, de 29 de maio a 16 de julho (7 semanas, 7 horas/dia) num total de 245 horas. 

Procedeu, com o apoio dos professores anteriormente referidos, à articulação entre a ESEQ e o meio 
económico/social em que a escola se insere através de contactos com entidades potencialmente empregadoras, 
no sentido de estabelecer protocolos e acordos que permitam a efetiva inserção dos alunos na vida ativa através 
de formação técnica em contexto de trabalho (estágio). Dessa iniciativa celebraram-se protocolos de 
colaboração com as seguintes empresas: 

• ADEGA DA VILA LDA. 
• BIBLIOTECA MUNICIPAL ROCHA PEIXOTO DA PÓVOA DE VARZIM 
• BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE VARZIM 
• CASA DA JUVENTUDE DA P. VARZIM 
• CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA DE VARZIM / VILA DO CONDE 
• CHARME  
• CORTEX DIGITAL, LDA. (CHIP 7) 
• DIGITAL FRASCO 
• EDIPRINTER 
• FOTO MÁRIO 
• FOTO TRIÂNGULO UNIPESSOAL 
• FRH - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA. 
• FUNDAÇÃO DR. LUÍS REINA 
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• IDM - INDÚSTRIA DE MÓVEIS, LDA. 
• INFORMAR 
• KIBER SURF SHOP 
• LINKAGE  
• MAPADI - MOVIMENTO DE APOIO DE PAIS E AMIGOS AO DIMINUÍDO INTELECTUAL 
• MEDIVERDE - SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILÁRIA LDA 
• MODART PÓVOA  
• MUSEU MUNICIPAL DE ETNOGRAFIA E HISTÓRIA DA PÓVOA DE VARZIM 
• NOVA CRAVEIRO, LDA. 
• PARÓQUIA DE BALAZAR 
• RUI CARVALHO - FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL, LDA. 
• SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE VARZIM 
• SUAVE DESFILE, LDA. 
• VARZIM SPORT CLUB 
• VARZIM LAZER - EMPRESA MUNICIPAL 
 
Poder-se-á referir que o resultado desta primeira fase da Formação em Contexto de Trabalho foi positivo, 

considerando as informações transmitidas pelos professores orientadores de estágio, os contactos havidos com 
algumas das entidades promotoras e a opinião dos próprios formandos.  

Algumas empresas referiram que gostariam que os alunos tivessem mais autonomia relativamente às 
tarefas que lhes são propostas, assim como a necessidade do relatório da estágio ser mais percetível, 
documentado e explícito na descrição das tarefas desenvolvidas nesta formação.  

 O Coordenador participou na candidatura financeira e pedagógica de uma turma do Curso Profissional 
Técnico de Multimédia 2013/2014 com o adjunto do Diretor, José Santos. 

Foi realizada uma visita de estudo à Animar, em Vila do Conde, com os alunos deste curso. 

O Curso Profissional Técnico de Multimédia foi publicitado junto dos alunos do 9.º ano de escolaridade 
das escolas EB, 2,3 do concelho da Póvoa de Varzim, num a ação conjunta com a psicóloga do SPO da ESEQ.   

Foi realizada a prova de aptidão profissional (PAP) aos alunos da turma N do 12.º Ano, no dia 2 e 3 de 
Julho. Fizeram parte do júri os docentes Carlos Baptista (presidente), Angélica Vieira, Arnaldo Pedro, o 
representante da Associação Comercial da Póvoa de Varzim, Eng.º José Gomes Alves e o técnico de 
Multimédia, Dr. Rui Sousa. Nesta prova ficaram reprovados três alunos. 

No dia 5 e 6 de Julho foi realizada a receção aos alunos-candidatos ao Curso Profissional Técnico de 
Multimédia 2013/2014. A equipa de receção foi constituída pelos docentes Carlos Baptista, José Carlos Lima e 
pela Psicóloga dos SPO da ESEQ. O preenchimento das vagas existentes foi realizado de acordo com a 
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legislação em vigor. Releva-se o número crescente de candidatos ao Curso Profissional Técnico de Multimédia 
na ESEQ: a comprová-lo, o número de 70 candidatos que se apresentaram no corrente ano. 

Recebemos e aplicamos as informações/orientações, respeitantes às atividades inerentes ao exercício da 
atividade de Diretor de Curso, emanadas pelo Diretor da ESEQ bem como foram analisadas questões 
pedagógicas e administrativas específicas as quais foram resolvidas com rigor numa perspetiva de melhoria 
constante da qualidade do Curso.  

Todas as informações pertinentes relativas à organização das atividades do Curso Profissional de 
Multimédia foram dadas a conhecer ao adjunto do Diretor, José Santos, com responsabilidades na gestão de 
Programa Operacional de Potencial Humano (POPH). 

Para que conste assinale-se a necessidade de se equipar progressivamente o curso profissional com 
software e hardware aproveitando a possibilidade de amortização através do POPH.  

Os docentes, principalmente os da área técnica do Curso Profissional, foram industriados no sentido de 
continuarem a usar a plataforma de ensino ensino-aprendizagem Moodle, potenciando as valências audiovisuais 
que este recurso disponibiliza. 

Verifica-se que a formação dos discentes deste curso consegue melhorar as respetivas aptidões técnicas, 
visando a sua integração no mercado de trabalho versus acesso ao ensino superior, assim como contribui para 
melhorar a sua dimensão pessoal/profissional e consequentemente a integração social.   

Gostaríamos de deixar uma palavra de incentivo e agradecimento para todos quanto têm colaborado na 
melhoria das condições de trabalho dos docentes e discentes, assim investindo na qualidade do Curso, 
reconhecendo, no entanto, que muito há a fazer no sentido de aumentar o seu mérito.  
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4.2.5. NÚCLEO DE PROJETOS E ATIVIDADES (NPA) 
Prof.ª Luiza Costa (Coordenadora) 

O ano letivo de 2012/2013 foi um ano de transição em relação à coordenação do NPA que passou 
gradualmente, ao longo do ano, da Prof.ª Luiza Costa para o Prof. Paulo Campos. Estes dividiram as atividades 
de acompanhamento, divulgação e avaliação dos projetos e atividades e coordenação do núcleo. A Prof.ª Graça 
Dinis continuou responsável pela gestão da divulgação de informação. 

Assim, ao longo de 2012/2013, 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 Plano Anual de Atividades (PAA) - 2012/2013 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; 

• Organizou o arquivo de todos os documentos referentes a propostas e relatórios de clubes, projetos e 
atividades do ano letivo de 2012/2013; 

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

• Organizou e geriu os espaços informativos e os expositores da ESEQ; 

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

• Providenciou atendimento contínuo a alunos e professores com vista a orientação e apoio nas respetivas 
exposições. 
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4.2.6. PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (PTE) 
Prof. José Manuel Santos (Coordenador PTE) 

 

O Plano de ação para as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), no ano letivo 2012/2013, foi 
inspirado no Plano Tecnológico da Educação (PTE) nacional, seguindo as linhas da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 137/2007, cujos objetivos foram enquadrados em três eixos de atuação – Tecnologia, Conteúdos e 
Formação – cobrindo todos os domínios relacionados com a modernização do sistema educativo. A elaboração 
deste plano foi da competência da Equipa PTE e visou promover a utilização das TIC nas atividades letivas e 
não letivas, rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização junto de todos os 
elementos da comunidade educativa. O plano foi concebido no quadro do Projeto Educativo da ESEQ e integrou 
o Plano Anual de Atividades 2012/2013. 

Em setembro de 2012, foi reformulada a Equipa PTE da ESEQ para o ano letivo 2012/2013, 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 2012, foi elaborado o 
Plano TIC, o qual foi integrado no PAA da ESEQ, procedendo-se à sua monitorização. 

Durante o primeiro período letivo iniciou-se o processo de adjudicação para a implementação do 
programa Sistema Integrado de Gestão de Escolas (SIGE) – no que concerne, designadamente na perspetiva 
dos utentes, a aquisição e transação de produtos diversos, produtos na reprografia e nos bares e aquisição de 
refeições no refeitório. Para tal, foram analisados os diversos softwares existentes no mercado, nomeadamente 
os disponibilizados pelas empresas Truncatura, JMP Abreu, e Micro IO, bem como consultadas empresas de 
prestação de serviços nesta área como a MegaStock e ATL. Tendo em conta a integração deste novo sistema 
com os sistemas de gestão informática já existentes na ESEQ, para a Gestão de Alunos, Gestão de Pessoal, 
ASE, software de elaboração de horários, sumários eletrónicos, etc, concluiu-se ser o programa da Micro IO, 
designado por SIGE, aquele que melhor se ajustava à realidade da ESEQ. 

No segundo período, foi feita a adjudicação da empresa a concurso e procedeu-se à montagem do 
sistema e à formação aos vários intervenientes do processo: funcionários, alunos e professores. Para a 
implementação do sistema foi necessário montar novos segmentos na rede administrativa, por forma a estendê-
la ao refeitório, bares, acesso às instalações (entrada da ESEQ) e reprografia. Também foi necessário instalar 
um novo servidor e computadores nesses locais. 

Procedeu-se, também, à criação dos cartões a utilizar pelos utentes e toda a logística inerente a este 
processo. A totalidade do sistema foi testada na interrupção do 2.º período letivo, tendo-se conseguido resolver 
com sucesso todos os problemas pontuais que foram surgindo. 

No primeiro dia do terceiro período, o programa SIGE entrou em funcionamento pleno. 
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No início do ano letivo foi feita uma formação, pelo Coordenador da equipa PTE, sobre o programa de 
sumários eletrónicos – WebUntis, aos novos professores colocados na escola. 

Também, no início do ano letivo a equipa PTE disponibilizou via Web, um questionário a todos os alunos 
da escola, para facilitar aos Diretores de Turma a caracterização das respetivas turmas. 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, de forma rápida e assertiva, e posterior 
devolução, para conhecimento e atuação em conformidade, 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 continuou o seu processo de formação e implementação. Pode-se dizer que, a “Web Rádio 
Educativa ECOS” tornou-se num espaço de comunicação e divulgação que permite a participação e o 
conhecimento da atividade da comunidade educativa da ESEQ, relativamente ao meio em que se insere.  

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

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. 

Procedeu-se, igualmente, à atualização contínua do Moodle da 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. 

Durante este ano letivo a equipa PTE procedeu à manutenção dos vários equipamentos informáticos da 
ESEQ tendo em vista a sua conservação e elevado desempenho. 
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4.2.7. GABINETE DE SEGURANÇA (GS) 
PROF. VICENTE CRAVEIRO (DELEGADO DE SEGURANÇA) 

 
No decorrer do ano letivo, o docente Vicente Craveiro, responsável pelo Gabinete de Segurança da 

ESEQ, e o funcionário Manuel Marques procederam ao levantamento de algumas falhas de segurança nas 
instalações da ESEQ, as quais foram objeto de relatório presente ao Diretor da ESEQ, para análise e possível 
retificação, e que, a seguir, se enumeram: 

1.  Inexistência de Coletes refletores para os Coordenadores de Piso e Sinaleiros. 
2. Alteração das dimensões e abertura das portas para o exterior: 

• Saída junto à cozinha,  
• Saída junto à OFA,  

3. Porta da cozinha junto à arrecadação debaixo das escadas, deve abrir para o exterior. 
4. A cozinha tem um extintor atrás da porta, (ver melhor localização para alteração). 
5. Sinalizar saídas de emergência. 
6. Os laboratórios da área de Química têm os extintores e cobertor contra fogo atrás das portas, 

(necessário estabelecer melhor localização para alteração). 
7. Nos laboratórios de Química deve-se trocar os extintores de pó químico por extintores de espuma. 
8. Dotar os quadros elétricos com abertura fácil e identificação dos disjuntores. 
9. Os bilhares na galeria do ginásio obstruem a passagem em caso de evacuação. 
10. O quadro elétrico geral (principal) não pode servir de arrecadação. 
11. Manutenção do espaço do depósito geral de gás, acessos aos extintores e informação não legível. 
12. O fosso do sótão do Ginásio 2 deve ser protegido com vedação ou tapado. 
13. O sótão do gabinete da rádio contém muita carga térmica, (muita sucata e muita madeira sem 

utilização), bem como botijas de gás inativas. 
14. As janelas das escadas têm uma abertura bastante acentuada, ultrapassando o limite de 

espessura da parede. 
15. Deve-se dotar a portaria com meio sonoro de emergência no caso de ausência de energia elétrica. 
16. Colocação de sensores de incêndio nos pontos mais críticos e de maior carga térmica, (biblioteca, 

sótãos, cave, etc.)  
17. Realização de simulacro. 

Ao longo do ano letivo 2012_2013, o Clube de Proteção Civil da ESEQ, da responsabilidade do Gabinete 
de Segurança da ESEQ, desenvolveu a atividade que se descreve em seguida: 

• Distribuição, no início do ano letivo, aos alunos do 7.º e 10.º anos de escolaridade, de folheto com 
informação sobre as regras de segurança em caso de evacuação; 

• Criação do logótipo do Clube de Proteção Civil da ESEQ; 
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• Criação do endereço eletrónico eseqsegura@gmail.com; 
• Comemorações do Dia Nacional da Proteção Civil, em 1 de março, com a presença dos alunos do 7.º 

ano na sessão oficial das comemorações na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; 
• Lançamento do concurso fotográfico “Olhar a Segurança”, aberto a toda a comunidade educativa; 
• Ação de formação “Procedimentos em Caso de Acidente na Cozinha e Laboratórios”, realizada em 4 

de março, dirigida essencialmente aos funcionários do setor da cozinha e laboratórios. A ação foi 
dirigida por uma equipa de bombeiros da Real Associação Humanitária dos Bombeiros da Póvoa de 
Varzim. Na zona laboratorial contou ainda com a presença de uma turma e respetiva professora, 
Prof.ª Amélia Pereira; 

• Realização de uma sessão de formação sobre o tema “noções básicas de suporte básico de vida”, 
dirigida aos alunos, pais e encarregados de educação da turma do 8.º A. A sessão foi dirigida por uma 
equipa médica pluridisciplinar.  

• Atualização do Plano de Evacuação, com atualização de dados.  
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4.2.8. BIBLIOTECA DR. LUÍS AMARO DE OLIVEIRA (BLAO) 
Prof.ª Filomena Pacheco (Bibliotecária) 

 

A ESEQ tem por missão, consagrada no seu Projeto Educativo, “garantir aos seus alunos uma formação 
integral e de qualidade, que os habilite com os conhecimentos e competências necessários ao prosseguimento 
de estudos ou ao desempenho de uma atividade profissional com sucesso”. Assim, também a Biblioteca da 
ESEQ, que concluiu um ciclo de quatro anos de desafios pedagógicos e organizacionais, com o objetivo atingido 
de valorizar o espírito crítico dos seus utilizadores e de desenvolver capacidades para responder aos desafios da 
sociedade em que se inserem. 

Tendo em conta que os objetivos da ESEQ se centram na melhoria dos resultados escolares e na 
modernização e melhoria do serviço prestado à comunidade educativa, as atividades desenvolvidas na BE, as 
parcerias realizadas, a colaboração com as estruturas educativas diversas, asseguram compromissos 
educativos e organizacionais no sentido de procurar o sucesso educativo, incentivando à leitura em diferentes 
suportes, promovendo sessões de leitura e encontros com escritores, exposições temporárias e outros eventos 
que conduziram à prestação de um serviço que se pretendeu de qualidade, promovendo a autonomia dos 
alunos, no sentido de os preparar para uma vivência em sociedade mais tolerante, cooperante e inovadora. Além 
disso, a abertura e cooperação com outras entidades e estruturas, que a BLAO assegura, insere-se num 
compromisso com a comunidade envolvente. 

Globalmente, a BLAO pretende que os seus utilizadores desenvolvam competências de cidadania e 
tolerância para além de ser um espaço de bem-estar, no qual todos sintam que são incentivados a melhorar as 
suas prestações quer como alunos, quer como pessoas. 

O trabalho desenvolvido na BLAO, este ano letivo, centrou-se no domínio da “Apoio ao desenvolvimento 
Curricular”, se bem que não tivessem sido descuradas outras áreas de intervenção, já objeto de avaliação em 
anos transatos.  

A informatização do fundo documental continua a ser uma prioridade, apesar dos constrangimentos que a 
falta de pessoal docente habilitado para este desempenho acarreta para esta tarefa. É uma área prioritária se 
atendermos ao facto de a BLAO querer disponibilizar, com qualidade, oportunidades de pesquisa de dois níveis: 
digital ou em suporte papel. 

 
BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÃO DA BLAO/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O trabalho desenvolvido na BLAO, este ano letivo, centrou-se no domínio da “Apoio ao Desenvolvimento 
Curricular”. 
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Procurou estar-se atento 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 e/ou professores. 

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 visualização 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 
intervenção foi positiva como o provam os trabalhos realizados pelos alunos para provas de oralidade nas 
Línguas ou provas práticas, em abordagens de caráter científico. 

O Plano de Ação procurou abarcar não só o domínio que se propôs abordar mas também adaptar-se às 
exigências do seu público utilizador. A temática selecionada para a Semana da Leitura - “O mar fala de nós” - 
pretendeu realçar o cruzamento de saberes que ocorre na biblioteca, proporcionando aos alunos a oportunidade 
de refletir sobre a temática do mar na construção de percursos de leitura de utilizadores oriundos de uma 
comunidade que convive com o mar fisicamente bem como refletir sobre a sua “identidade marítima”, 
proporcionando a oportunidade de refletir sobre o papel do mar na construção da sua cidadania.  

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

Assim, foram dinamizadas as seguintes atividades: 

- Aquisição de fundo documental atualizado; 

- Manutenção das assinaturas das revistas Visão, Super Interessante, Quero saber, Blitz; 

- Sessões de formação ao longo do ano na BLAO para alunos ao nível dos “Métodos de estudo”; 

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

- Apresentação na Biblioteca Municipal de um trabalho sobre “Experiências de leitura e escrita na BLAO” 
pela Coordenadora, no âmbito do evento “Correntes d’escrita”, iniciativa da Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim; 

- Mesa redonda com escritores (Richard Zimler, Inês Pedrosa, Hélder Macedo) no âmbito do evento 
“Correntes d’escrita”; 

- Dinamização da Semana da Leitura “O mar fala de nós” com as iniciativas: 

• Conferência/Workshop “Pedaços de mar”; 
• Oficina de escrita/ateliê “Construir o mar”; 
• Oficinas de escrita em salas de aula “As palavras do mar”; 
• Conferência ”Outro olhar sobre o mar”; 
• Lançamento do Anuário; 
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• Recital ”Ouvir o Mar”; 
• Exposição temporária “Um mar de livros”; 

- Feira do Livro da ESEQ (Dia do Aluno ESEQ); 

- Realização de debates diversos “Filosofias paralelas”; 

- Participação no projeto “Escola da minha vida” (prosa e poesia): coordenação das fases de elaboração 
textual/seleção de textos; 

- Dinamização do blogue da BLAO; 

- Elaboração de artigos jornalísticos para publicação para o jornal escolar ECOS; 

- Lançamento da obra “Paulo de Cantos n’palm’d’mão” pela editora barbara says. 

- Organização de exposições temporárias: 

• “Revisitar uma Campanha de leitura: dos anos 50 do século XX à 2.ª década do século XXI”; 
• O livro pelos alunos artistas da ESEQ (Dia Mundial do Livro); 
• “150 anos de Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco”; 
• “Paulo de Cantos n’palma d’mão” (evocativa de personalidade marcante); 
• “Os presépios dos alunos”. 

- Palestra/workshop “As Teias da Matemática” (colaboração da Universidade do Porto, Dr. Samuel 
Lopes); 

- Torneio de Trivial Pursuit (alunos de 11.º e 12.º anos); 

- Trabalho de acompanhamento dos alunos no sentido de promover o valor da BLAO na escola, motivar 
para a sua utilização, esclarecer sobre as formas como está organizada e ensinar a utilizar os diferentes 
serviços; 

 - Organização de dossiês de apoio às aprendizagens por disciplinas com fichas de trabalho/testes. 

Em resumo, os objetivos foram atingidos na medida em que se proporcionou aos alunos oportunidades 
de desenvolver competências a vários níveis: de consolidação de valores e atitudes, de fomento da curiosidade, 
da iniciativa, da criatividade e da reflexão crítica, necessárias a uma aprendizagem eficiente e profícua. 

 
REGISTO DE UTILIZADORES/TIPOLOGIA DE UTILIZAÇÃO 

As tipologias de atividades que se desenvolvem na BLAO têm como objetivo contribuir para a melhoria 
das aprendizagens dos alunos. Na apresentação dos dados que se segue são de realçar três aspetos: a procura 
da BLAO para utilização dos computadores para pesquisas diversas e realização de trabalhos solicitados pelos 
professores para apresentação na sala de aula e para realização de “trabalhos de casa” (Figura 4.2.8.1); os 
alunos que mais procuram a Biblioteca/Sala de Estudo são os do 10.º e 11.º anos (Figura 4.2.8.2); os docentes, 
para além do apoio ao estudo que prestam aos alunos, procuram a BLAO para atividades de preparação de 
aulas, conforme se verifica no registo digital de frequência (Figura 4.2.8.3). 
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Figura 4.2.8.1- Atividades na BLAO / Sala de Estudo 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.2.8.2 – Alunos por ano de escolaridade 
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Figura 4.2.8.3 – Professores e atividades 

 
CONCLUSÃO 
O facto de a BLAO ter terminado, este ano letivo, o ciclo de quatro anos de intervenção e avaliação 

prosseguindo as diretivas da Rede de Bibliotecas Escolares, deixa para o futuro novos desafios e conquistas.  

Certo é o percurso que se fez em que a Biblioteca esteve claramente envolvida em projetos da ESEQ, 
desenvolvendo um trabalho colaborativo com as estruturas pedagógicas da Escola, com outras bibliotecas, 
sobretudo a Biblioteca Municipal, e outras instituições, como a Escola Municipal de Música da Póvoa de Varzim. 

É também certo que a BLAO conta ainda com escassa participação dos Pais/EE em algumas atividades, 
mas tem ao dispor recursos que podem ser rentabilizados por toda a comunidade educativa. 

Neste final de ciclo, este espaço pedagógico contribuiu para a aquisição e desenvolvimento de métodos 
de trabalho e de estudo autónomos pelos alunos, praticando um horário contínuo e coincidente com a 
permanência dos discentes na escola. Foram levadas a cabo inúmeras iniciativas e atividades livres e 
orientadas, de carácter lúdico e cultural, que correspondem aos interesses e necessidades dos alunos. 

A BLAO possui agora um esquema organizacional que facilita a utilização autónoma e voluntária do 
espaço como área de lazer e livre fruição dos recursos. 

As iniciativas levadas a cabo demonstraram que, quanto maior a diversidade de experiências de leitura 
que se possam proporcionar aos alunos, 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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4.2.9. SECÇÃO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS APRENDIZAGENS (SADRA) 
Prof.ª Graça Campos (Coordenadora) 

 

Ao longo do ano 2012/13, em cada período letivo, a SADRA fez a recolha e o tratamento estatístico dos 
resultados escolares da frequência dos alunos da ESEQ. 

A metodologia do trabalho da SADRA envolveu, em cada Período letivo, um roteiro reflexivo.  

Nesse trabalho, cada professor, cada Conselho de Turma, cada Departamento Curricular, o Conselho 
Pedagógico e o Diretor da ESEQ, procuram aprofundar e dar consistência à tarefa visando instituir uma cultura 
da avaliação e da regulação orientada das estruturas educativas maiores para as menores e vice-versa.  

Este percurso de avaliação periódica desenvolve competências profissionais dos professores mantendo-
os disponíveis para uma análise, reflexão e partilha de práticas.  

No final de cada Período, após análise dos resultados por cada estrutura da ESEQ, foram apresentadas 
conclusões que se disponibilizaram na página eletrónica da escola para divulgação a toda a comunidade 
educativa. 
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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) 

O serviço neste ano letivo contou com a presença de uma Estagiária do Mestrado em Psicologia Escolar 
e da Educação do Instituto Superior da Maia que esteve envolvida em várias das atividades descritas no 
presente relatório colaborando assim na sua implementação. 

O serviço participou na receção aos alunos (14 de setembro) deslocando-se a todas as turmas de 7.º e 
10.º ano. 

No período compreendido entre 24 setembro a 3 de Outubro, a Psicóloga realizou sessões com todas as 
turmas de 10.º ano com o objetivo de proceder à análise do currículo, opções ao nível do prosseguimento de 
estudos e métodos de estudo, tendo-se distribuído sobre esta temática uma brochura elaborada em colaboração 
com a Coordenadora da Biblioteca da ESEQ. Foi, também, disponibilizado uma apresentação em PowerPoint 
denominado “10.º Ano e Agora Como Ajudar o Meu Filho” que poderia ser utilizado (se considerado pertinente e 
desejável) pelos Diretores de Turma na primeira reunião com os encarregados de educação. O serviço procedeu 
ainda, no início do ano, juntamente com o Núcleo de Apoio Educativo à divulgação dos serviços especializados 
de apoio educativo junto dos encarregados de educação. 

Continuou ainda a realizar-se um trabalho articulado entre o SPO, NAE, Diretores de Turma e respetivas 
Coordenadoras para o encaminhamento e acompanhamento de alunos pelo serviço e ainda com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens em Risco das Póvoa de Varzim (CPCJ). Para além da participação numa reunião 
inicial com membros da CPCJ, em 28 de Novembro, o serviço encaminhou durante este ano letivo quatro alunos 
para este serviço e outros para serviços de saúde e acompanhamento médico especializado (ex. psiquiatria). 

No presente ano letivo a Psicóloga atendeu 169 alunos do 7.º ao 12.º ano (109 em atendimento contínuo 
individual e 69 de forma pontual ou em grupo), em função de 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 sete Programas Educativos Individuais, no início do ano letivo, e à 
avaliação e inserção ao longo do ano de outros três alunos por se verificarem critérios de elegibilidade por 
problemáticas variadas (disortografia/disgrafia, doença oncológica e daltonismo) tendo sido elaborados os 
respetivos relatórios técnico pedagógicos e programas educativos. A Psicóloga colaborou também no final do 
ano letivo com a docente de Educação Especial na revisão e proposta de medidas de acompanhamento aos 
alunos no próximo ano letivo consubstanciadas em vinte e dois relatórios circunstanciados. 

Durante o ano letivo e decorrentes do acompanhamento prestado aos alunos, a Psicóloga elaborou 
também 117 informações e/ou relatórios (alguns em conjunto com o Assistente Social) para as reuniões de 
Conselho de Turma e dois para médicos exteriores à escola; a Psicóloga esteve ainda presente em cinco 
reuniões de Conselho de Turma (quatro delas juntamente com a docente de ensino especial).  
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A Psicóloga continuou também a representar o serviço no Conselho Pedagógico e colaborou com a 
Coordenadora de Matemática e Ciências Experimentais na redação dos relatórios periódicos de análise dos 
resultados escolares. 

A Psicóloga também participou no processo de seleção de assistentes operacionais sendo responsável 
pela administração de testes psicotécnicos e realização de entrevistas que decorreram no dia 31 de Outubro. 

Para além da análise do questionário socioeconómico passado a todos os alunos da ESEQ de molde a 
ter uma visão mais concreta de algumas problemáticas existentes foram atendidos, de forma contínua, pelo 
Assistente Social 131 alunos do 7.º ao 12.º ano com problemáticas variadas como problemas familiares, 
económicos, relacionais, falta de assiduidade, abandono escolar, informações sobre bolsas de estudo e outros 
Apoios Sociais, encaminhamento para outras Instituições, programas de ocupação de tempos livres, etc. 

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

O Assistente Social procedeu ainda à prestação e análise de informações sobre Bolsas de Estudo para o 
Ensino Superior junto de alunos e Encarregados de Educação do 12.º ano.  

O Assistente Social colaborou também com a Associação de Pais na recolha e entrega de alimentos para 
alunos carenciados da ESEQ (Cabaz de Natal). 

O Serviço continuou a atuar para prevenir situações de abandono através do acompanhamento de alunos 
que foram encaminhados pelos Diretores de Turma (muitas vezes após a análise da “Ficha de Monitorização do 
Percurso Escolar) e estabeleceu, também, contacto 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 de percurso educacional.  

O SPO participou na preparação da Mostra de Saídas Profissionais para 2013, tendo estado presente 
nas reuniões realizadas a nível de escola e da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e ainda durante o evento 
que decorreu de 9 a 12 de maio no Diana-Bar. Foram distribuídos pelo Serviço, através da Coordenadora dos 
Diretores de Turma, vários exemplares da revista da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim sobre as ofertas 
formativas do concelho com a indicação de serem entregues aos alunos que estivessem a ponderar o seu 
percurso escolar.  

A Psicóloga, juntamente com o Coordenador dos Cursos Profissionais e outros docentes da escola, 
continuou a colaborar na divulgação da oferta educativa nas várias escolas básicas circundantes: deslocaram-
se, assim, no dia 29 de abril à EB 2,3 de Beiriz (de tarde reunião com alunos e à noite com os encarregados de 
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educação), e à E B 2,3 de Rates e no dia 8 de maio à E B 2,3 de Cego do Maio. Ainda no dia 10 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 (entrevista) em meados de julho no processo de seleção dos alunos que se candidataram à 
frequência da via profissional. 

Foram realizadas seis sessões de esclarecimento pela Psicóloga sobre exames, pré-requisitos e o 
acesso ao ensino superior agendadas com todas as turmas de 12.º ano entre os dias 22 a 28 de Fevereiro. Foi 
realizada ainda uma sessão sobre “Procura de primeiro emprego”, com alunos do 12.º N no dia 9 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 e realização de testes psicotécnicos, 
entre outros aspetos. 

No decorrer do ano letivo a psicóloga e a sua estagiária trabalharam de forma contínua o processo de 
orientação dos alunos de 9.º ano (turma 9.º A); primeiro, no seio do grupo-turma (utilizando algumas aulas de 
TIC) e posteriormente em situação presencial no gabinete. Todos os alunos terminaram o processo e levaram 
para casa os respetivos cadernos de orientação. No âmbito da orientação realizaram-se atividades diversificadas 
com os alunos, destacando-se entre elas a Visita à Mostra da Universidade do Porto no Pavilhão Rosa Mota 
(que decorreu no dia 14 de Março) e a realização de uma Mesa redonda com Profissionais (que decorreu no dia 
3 de Maio.) 

Tendo em vista a recolha de informações atuais sobre diferentes opções formativas, os técnicos do 
serviço deslocaram-se à “Feira Qualifica”, na Exponor, no dia 26 de Abril, posteriormente, de molde a possibilitar 
a todos os alunos da escola o contacto com várias opções formativas. O SPO organizou a Mostra Informativa de 
Cursos e Instituições do Ensino Superior que decorreu nos dias 9 e 10 de maio, no polivalente da escola e 
contou com 26 instituições. 

O Serviço continuou a articular com a coordenadora da educação para a saúde, as coordenadoras de 
direção de turma, a direção, os diretores de turma, professores, a associação de pais e entidades externas em 
várias atividades associadas à Educação para a Saúde ajudando a dinamizar e sendo responsável por várias 
atividades formativas dirigidas à comunidade educativa. 

Ajudou, assim a dinamizar o projeto "Beatriz 2.0 - viver em igualdade de género", em articulação com a 
Associação Soroptimist Internacional Clube Porto Invicta. Realizaram-se assim várias sessões de sensibilização 
de algumas das temáticas presentes no “IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não 
Discriminação” da CIG, (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género), a saber: Sexualidade; Migrantes e 
Minorias Étnicas e Linguagem e Igualdade de Género na Publicidade. As sessões decorreram nas seguintes 
datas: 15 de Novembro (docentes), 12 de Março (alunos das turmas 12.º D e 12.º E) e 12 de Abril (numa 
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primeira sessão com os alunos das turmas 11.º G e 11.º D e ainda os alunos de Inglês das turmas 11.º K, F e L; 
numa segunda sessão com os alunos das turmas 11.º N e 10.º C). 

A Psicóloga e a Psicóloga Estagiária em colaboração com a Coordenadora de Educação para a Saúde 
terminaram ainda a implementação do Programa Trilhos no 9.º ano de escolaridade realizando algumas sessões 
no âmbito da disciplina de Ciências Naturais que permitiram entre outros, abordar aspetos associados ao 
Consumo de Substâncias aditivas e o treino de competências de assertividade; finalizou-se este projeto (que se 
iniciou nesta turma no 7.º ano de escolaridade) com o preenchimento de um questionário realizado na disciplina 
de TIC.  

Aproveitando ainda alguns conteúdos do Programa Trilhos, a Psicóloga e a Psicóloga Estagiária 
dinamizaram uma sessão na turma 7.º A, sobre Estilos de Comunicação e Assertividade na disciplina de 
Oficinas de Expressão. 

Na celebração do dia de S. Valentim, para além da elaboração e afixação de alguns cartazes, a 
Psicóloga, a Psicóloga Estagiária e o Assistente Social realizaram uma sessão denominada "Afetos em Tempos 
de Mudança" com as turmas 11.º B e 11.º F tendo-se abordado temas como os métodos contracetivos, doenças 
sexualmente transmissíveis, a violência no namoro e ainda os riscos que as redes sociais podem apresentar.  

No dia 20 de Fevereiro a Psicóloga participou na Palestra “Ansiedade versus Competitividade” da 
iniciativa da Associação de Pais e destinada a alunos e encarregados de educação. Para além da participação 
como oradora a técnica redigiu o texto que serviu de base à divulgação da ação e procedeu à reformulação e 
entrega da brochura “Como Controlar a Ansiedade de Realização Escolar” feita em articulação no ano anterior 
com a Coordenadora da Biblioteca; participou ainda na divulgação do evento através da entrevista realizada com 
um repórter da rádio Onda Viva. 

A psicóloga e o Assistente Social apresentaram, ainda, à Candidatura à medida 3 do “Programa Cuida-te” 
do Instituto Português da Juventude para o Teatro – Debate “Macacos e Pombos” que visa a prevenção do 
Bullying. Por motivos inerentes à entidade externa a ação não se pôde realizar neste ano letivo mas já ficou 
agendada para Setembro de 2013. 

O SPO finalizou a operacionalização dos objetivos de desempenho definidos para o ano civil de 2012 e 
continua a trabalhar no âmbito dos objetivos definidos para 2013. Relativamente à implementação do “Processo 
SPO segundo a “Norma ISO 9001” e posteriormente à reunião realizada com o Auditor de Qualidade, a 12 de 
Outubro, o serviço obteve a Certificação de Qualidade. 

Com vista a manterem atualizados os seus conhecimentos os técnicos do serviço também frequentaram 
algumas formações no decorrer do ano letivo, nomeadamente: Palestras sobre “Os jovens e a Droga”, realizadas 
no dia 25 de Janeiro no Auditório Municipal e no dia 4 de Junho na ESEQ, formação sobre “Tráfico de Seres 
Humanos” realizada a 5 de Abril na Biblioteca Municipal, seminário sobre a “Promoção da Inclusão Social 
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através da Teoria das Inteligências Múltiplas” realizado a 16 de Abril no Porto, seminário ”Competências 
Transversais para a Empregabilidade” realizado 11 de maio no Diana-Bar e ainda a ação Promoção da Saúde 
Mental nas Escolas realizada na Universidade Católica do Porto, no dia 27 de Maio.  
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4.3. CLUBES, PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS EM 2012/2013 

Ao longo do ano, foram entregues ao Núcleo de Projetos e Atividades (NPA) um total de 100 propostas 
referentes a clubes, projetos e atividades (Tabela 4.3.1 e Figura 4.3.1), distribuídas por várias áreas de ação 
(Tabela 4.3.2 e Figura 4.3.2). 

 

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

Clubes 4 
Projetos 9 
Atividades 87 

Nº Total de Propostas 100 

 
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 15 
Cidadania 28 
Ciências Sociais e Humanas 8 
Desporto 12 
Economia e Direito 1 
Direção e Coordenação 2 
Línguas e Literaturas 18 
Saúde 9 
Nº Total de Propostas 100 

 
Figura 4.3.2 - As propostas quanto à área de ação 

Dessas propostas, 42 foram apresentadas já depois da aprovação do Plano Anual de Atividades (PAA), 
tendo sido acrescentadas ao Plano, ao longo do ano letivo, numa secção complementar (Tabela 4.3.3 e Figura 
4.3.3). Das 100 propostas de clubes, projetos e atividades apresentadas apenas 2 não atingiram os objetivos 
principais a que se propunham e foram consideradas não concluídas pelos seus responsáveis (Tabela 4.3.4, 
Figura 4.3.4 e Tabela 4.3.11). 
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Tabela 4.3.3 - Propostas quanto ao 
momento de apresentação 

APRESENTAÇÃO Nº 
Antes PAA 58 
Após PAA 42 

N.º Total de Propostas 100 

 
Figura 4.3.3 - Propostas quanto ao momento de apresentação 

Tabela 4.3.4 - Propostas quanto ao 
grau de realização 

REALIZAÇÃO Nº 
Concluídas 98 

Não concluídas 2 
N.º Total de Propostas 100 

 
Figura 4.3.4 - 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 4 
DCL 3 
DCE 2 
DCCSH 1 
Conjuntos e outros 3 
Total 13 

  
 

Figura 4.3.5 - Clubes e projetos quanto à origem dos responsáveis 
 

DCMCE

DCL

DCE

DCCSH

Conjuntos e outros

OS CLUBES E PROJETOS QUANTO À ORIGEMDOS RESPONSÁVEIS
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Tabela 4.3.6 - Atividades quanto 
à origem dos responsáveis 

ORIGEM Nº 

DCMCE 15 
DCL 22 
DCE 15 
DCCSH 12 
Conjuntas e outras 23 
Total 87 

 
Figura 4.3.6 - Atividades quanto à origem dos responsáveis 

Na Tabela 4.3.7 e Figura 4.3.7 apresenta-se o rácio “número de propostas/número de docentes” para 
cada departamento curricular. 

 

Tabela 4.3.7 - Comparação do número de 
propostas de cada departamento 

DEPARTAMENTO N.º PROPOSTAS / 
N.º DOCENTES 

DCMCE 0,50 
DCL 1,00 
DCE 0,94 
DCCSH 0,76 

 
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 15 
2º Período 27 
3º Período 29 
Ano letivo 16 
Total 87 

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

ESTRATÉGIA Nº 

Concurso/Competição 15 
Debate/Mesa Redonda 3 
Exibição 8 
Exposição 12 
Formação/Curso/Workshop 6 
Intervenção/Campanha 13 
Colóquio/Palestra/Conferência 9 
Pesquisa 2 
Visita de Estudo 19 
Total 87 

 
Figura 4.3.9 - Atividades quanto à estratégia 

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

 

 

Tabela 4.3.10 - Evolução do n.º de Atividades 

ANO LETIVO 
N.º DE 

PROPOSTAS 
PAA ORIGINAL 

N.º DE 
PROPOSTAS 

TOTAL NO ANO 
2006-2007 89 89 
2007-2008 82 118 
2008-2009 72 99 
2009-2010 76 102 
2010-2011 92 156 
2011-2012 70 101 
2012-2013 57 100 

 
 Propostas apresentadas antes da aprovação do PAA 

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

 
A Tabela 4.3.11 apresenta as 2 propostas que não tiveram a conclusão prevista. 

Tabela 4.3.11 - Atividades não concluídas 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL MOTIVO 

"Macacos e 
Pombos" 

Tiago Pacheco e 
Conceição Prisco 

A atividade não se realizou no 3º Período por impossibilidade dos atores. Esta 
atividade irá ser realizada no dia 27 de Setembro pelas 15h20. 

Visita de Estudo à 
Fundação Eça de 
Queirós 

Docentes da disciplina 
de Português do 11º 
ano 

A atividade não se realizou em virtude da indisponibilidade ao nível da gestão 
do tempo disponível para lecionação da planificação da disciplina. 

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

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Sessão de 
formação para 
Delegados de 
Turma 

Albertina Anjo e Margarida 
Costa Almeida com a 
colaboração de Dr. Luís 
Diamantino (vereador do 
pelouro da Cultura da CMPV) 

18 de outubro de 
2012 

O Dr. Luís Diamantino foi o responsável pela comunicação aos alunos, 
procurando alertar e sensibilizar estes para a importância do cargo que 
desempenham. Pretendeu-se reforçar as competências sociais e de 
cidadania, bem como contribuir para um maior conhecimento do 
funcionamento dos órgãos de administração e gestão da ESEQ. Aspetos 
positivos: Avaliação muito positiva efetuada pelos alunos que demonstraram 
grande apreço pelos momentos de interação decorridos durante a palestra 
bem como utilidade e pertinência nas palavras de incentivo proferidas pelo Dr. 
Luís Diamantino. Aspetos negativos: Conciliar horário da sessão com o 
decorrer das aulas. Participaram 46 (24 delegados de turma e 22 
subdelegados de turma) alunos e 2 professores. 

Visita de Estudo 
à encenação da 
obra "O cavaleiro 
da Dinamarca" 

Maria Filomena Pacheco 24 de outubro de 
2012 

Visionamento da peça "O cavaleiro da Dinamarca". Aspetos positivos: 
Promover o contacto dos alunos com o texto teatral. Alargar conhecimentos 
literários. Compreender o universo ficcional da obra. Aspetos negativos: Nada 
a registar. Participaram 53 alunos e 3 professores. 

Celebrating 
Halloween 

Íris Seixas, Isabel Costa com 
a colaboração de Turma A do 
7º ano e turma A do 9º ano 

29 de outubro de 
2012 a 31 de 
outubro de 2012 

Decoração da Sala de Estudo e Sala dos Professores com objetos e trabalhos 
alusivos ao Halloween. Distribuição de rebuçados por algumas salas "trick or 
treat". Aspetos positivos: Abertura e envolvimento dos alunos numa atividade 
diferente que permitiu aos mesmos e a toda a comunidade familiarizarem-se 
com aspetos da vida e cultura norte americana. Proporcionar igualmente a 
toda a comunidade escolar a oportunidade de desenvolvimento e ao mesmo 
tempo estimular a curiosidade intelectual dos alunos. Aspetos negativos: Não 
se aplica. Participaram 26 alunos, 9.ºA e  7.ºA e 2 professores. 

31.ªs Olimpíadas 
de Matemática - 
1ª Eliminatória 

Filipe Remédios Gomes e 
professores do Grupo 500 
com a colaboração de Ana 
Maria Felgueiras, Deolinda 
Rodrigues, Mª José Frutuoso, 
Agostinho Moreira. 

7 de novembro de 
2012 

Os alunos inscritos foram distribuídos por 2 salas e resolveram as provas que 
a SPM enviou para a escola. Os professores do grupo 500 corrigiram as 
provas. Posteriormente as classificações foram lançadas em aplicação da 
SPM. Aspetos positivos: Os alunos empenharam-se na resolução das provas 
e a SPM selecionou dois para a participação da 2ª eliminatória. Aspetos 
negativos: Nada a referir. Participaram 61 alunos, os professores do grupo 
500, e mais 4 professores vigilantes. 
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Tabela 4.3.12B - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

À descoberta do 
património 
religioso da 
Póvoa de Varzim 

Fernanda Duarte, José 
Moreira, Paula Rodrigues, 
Olinda Ribeiro com a 
colaboração de Vicente 
Craveiro 

9 de novembro de 
2012 

Os alunos percorreram o trajeto pré-definido (vários monumentos religiosos da cidade) 
fotografando-os para posterior concurso fotográfico. A atividade decorreu 
agradavelmente e os alunos da ESEQ obtiveram os três primeiros prémios e ainda 
algumas menções honrosas no concurso. Aspetos positivos: Os alunos de uma forma 
lúdica foram sensibilizados para a conservação do património histórico, ao mesmo tempo 
que descobriram a riqueza do património religioso da sua cidade. Aspetos negativos: 
Não existiram. Participaram 110 alunos e 6 professores. 

Visita de Estudo 
a Mafra - Palácio 
de Mafra 

Conceição Cruz e Isabel Maio 
com a colaboração de Ana 
Passos 

14 de novembro 
de 2012 

A atividade decorreu conforme o plano apresentado. Os alunos revelaram interesse, 
comportamento adequado e irrepreensível. Aspetos positivos: Pontualidade e 
cumprimento do plano conforme previamente apresentado. Comportamento exemplar 
dos alunos. Interesse revelado pelos mesmos. Feedback positivo relativamente a todas 
as etapas da visita. Reconhecimento da visita como forte estímulo para a leitura da obra 
e complemento útil e esclarecedor dos que a já tinham lido. São convívio entre alunos e 
professores. Constatação da realidade referida na obra, nomeadamente no que diz 
respeito à ostentação e luxo caracterizadores da vida das classes privilegiadas do tempo 
da História. Primeiro contacto, para alguns alunos, com uma dramatização de uma obra. 
Aspetos negativos: Nada a assinalar. Participaram 259 alunos e 17 professores. 

Palestra - 
Perturbação de 
Hiperatividade 
com Défice de 
atenção 

Ana Sofia Santos e Fátima 
Batista com a colaboração de 
Dr.ª Margarida Pontes. 

15 de novembro 
de 2012 

No âmbito do Projeto Eça dinâmica, a atividade proposta realizou-se no dia 15 de 
novembro, sendo a palestrante uma Encarregada de Educação, que em colaboração 
com os Diretores de Turma das turmas do 11º J e K e respetivos alunos, organizaram 
uma sessão/debate subordinada ao tema a "Perturbação de Hiperatividade com Défice 
de Atenção". Aspetos positivos: A atividade decorreu com o maior sucesso tanto a nível 
de interesse como de participação dos alunos que evidenciaram recetividade ao que lhes 
foi transmitido. Aspetos negativos: nada a registar. Participaram 60 alunos e 3 
professores. 

Visita de Estudo 
ao Planetário do 
Porto 

Professores de Física e 
Química A do 10.º ano com a 
colaboração dos docentes de 
Biologia e Geologia  

Entre novembro e 
dezembro de 
2012 

A atividade consistiu na visita dos alunos do 10º ano de Ciências e Tecnologias ao 
Planetário do Centro de Astrofísica da UP para participação numa sessão no auditório do 
planetário e numa sessão de laboratório, ambas versando temática abordada no âmbito 
da disciplina de FQA do 10.º ano. Aspetos positivos: Os alunos participaram com 
empenho em ambas as sessões e contactaram com as temáticas constantes do 
programa da disciplina através de uma abordagem diversa à das aulas na escola. 
Aspetos negativos: nada a declarar. Participaram todas as turmas do 10º ano de CT, de 
A a H, num total de 203 alunos, e respetivos professores de FQA e BG. 

Encontro pela 
Paz  

Alda Ferreira da Docente 
Maria João Araújo 
Alunos da turma 12.º H 

De novembro de 
2012 a janeiro de 
2013 

Atividades realizadas: Criação de trabalhos sobre a Paz a integrar a exposição "Mahatma 
Gandhi- Amor à Humanidade"; Participação na inauguração da exposição; Participação 
na exposição; Participação na festa de encerramento. A professora Maria João Araújo, a 
pedido da responsável pelo projeto, sensibilizou os alunos da turma 12ºH a refletirem 
sobre a Paz e a expressarem essa reflexão em trabalhos. Uma tela foi enviada para a 
exposição. Aspetos positivos: Reflexão dos alunos sobre Mahatma Gandhi e a Paz; 
Envolvimento da ESEQ em projetos da comunidade poveira. Aspetos negativos: Não se 
verificaram. Participaram 22 alunos e 2 professores. 

Comemoração 
do Dia 
Internacional da 
Pessoa com 
Deficiência 

Altina LIberal e alunos da 
turma E do 12 ano e 
professores 

3 de dezembro de 
2012 

Os alunos fizeram um cartaz referente ao dia Internacional da Pessoa com Deficiência e 
colocaram um reservatório na sala de convívio dos alunos para recolha de tampas. As 
tampas serão no final do ano recolhidas, a fim de reverterem a favor de uma Pessoa com 
Deficiência. Aspetos positivos: Debate na turma sobre a problemática da Pessoa com 
Deficiência e a solidariedade e humanidade manifestada pelos alunos da turma. Aspetos 
negativos: A pouca disponibilidade quer dos alunos quer de professores. Participaram 26 
alunos e 5 professores. 

Olhar o Outro  Olinda Ribeiro 7 de dezembro de 
2012 

A visita ao Lar de Dia da Beneficente decorreu na hora de lecionação da disciplina de 
EMRC. Fomos amavelmente recebidas pela Diretora do Centro de Dia, Dr.ª Aida Ferraz, 
que nos mostrou parte das instalações e fez-nos uma brevíssima resenha história da 
Beneficente. O tempo que permanecemos com as pessoas foi de muito diálogo entre 
ambas as partes. De regresso à escola aproveitamos o tempo para partilhar o que vimos, 
ouvimos e sentimos. Aspetos positivos: As alunas classificaram a experiência vivenciada 
como “fantástica”, justificando que os utentes da instituição também demonstram 
bastante satisfação e alegria por receberem uma visita e um cartão de boas festas com 
uma mensagem personalizada. Não há aspetos negativos a registar. Participaram 6 
alunos e 1 professor. 

Cortamato 
Concelhio 

Ana Sofia Santos, Júlio Silva, 
Augusta Ferreira com a 
colaboração de Ana Leal, 
José Carlos Sousa 

12 de dezembro 
de 2012 

A atividade de decorreu dentro da organização prevista. Aspetos positivos: A 
participação efusiva dos alunos. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 99 
alunos e 5 professores. 

Olhar o Outro  Olinda Ribeiro 12 de dezembro 
de 2012 

A visita ao Lar da Santa Casa da Misericórdia decorreu na hora de lecionação da 
disciplina de EMRC. Tudo decorreu como planeado e à chegada fomos, amavelmente, 
recebidas pela Assistente Social responsável pelo setor e pela gestão de atividades. 
Feitas as apresentações as alunas começaram, pela ordem e sequência pré 
estabelecida, a declamar os poemas e leitura de textos elaborados pelas mesmas para 
os utentes. No final alguns utentes quiseram manifestar a alegria que sentiram por terem 
sido presenteados com a nossa visita, com a oferta de uma mensagem/postal e com um 
bolo. Aspetos positivos: As alunas manifestaram bastante satisfação na experiência que 
fizeram e pediram informações à Assistente Social sobre como proceder para fazerem 
mais visitas aos idosos e se podiam fazer voluntariado. Não há aspetos negativos a 
registar. Participaram 11 alunos e 1 professor. 
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Tabela 4.3.12C - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Torneio de 
Abertura de 
Natação 

Célia Carmo 14 de dezembro 
de 2012 

A atividade constou de uma competição de natação entre todos os alunos da natação do 
desporto escolar. Aspetos positivos: Esta competição permitiu aos alunos realizarem 
uma prova igual aos encontros do desporto escolar de natação, para assim, já saberem 
os moldes em que estes se realizam. Aspetos negativos: Não existiram. Participaram 8 
alunos e 1 professor. 

Torneio de 
Voleibol da 
ESEQ 

Grupo de Educação Física 14 de dezembro 
de 2012 

A atividade decorreu com muito sucesso. Aspetos positivos: Os objetivos propostos 
foram atingidos com sucesso. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 459 
alunos, 9 professores e 4 assistentes técnicos/operacionais. 

Escola da Minha 
Vida 

Alda Ferreira, Augusta 
Ferreira e Filomena Pacheco 
com a colaboração de Alunos 
da Claque na festa de 
encerramento. Docentes que 
acompanharam alunos à festa 
de encerramento. 

De dezembro de 
2012 a abril de 
2013 

Atividades realizadas: Corta Mato; Jogos Desportivos Municipais; Olimpíadas da Escrita: 
Poesia e Prosa; Técnica Mista: Banda Desenhada, Pintura, Desenho e Escultura; Festa 
de Encerramento. De ano para ano tem sido 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 empenho da direção, a 
ESEQ teve uma excelente representatividade na festa de encerramento do projeto. Num 
total, cerca de 500 alunos e 40 professores da ESEQ estiveram, de alguma forma, 
envolvidos neste projeto. É de salientar o esforço demonstrado mas plenamente 
conseguido, pela docente Augusta Ferreira, responsável pelo momento artístico da festa 
de encerramento devido à dificuldade em adaptar os horários dos ensaios a todos os 
alunos. Aspetos positivos: Elevada adesão dos alunos às atividades do projeto. 
Disponibilidade dos docentes quer na organização das atividades quer no apoio ou 
acompanhamento dos alunos. Excelente imagem da ESEQ que passou para o exterior. 
Aspetos negativos: Não se verificaram. Participaram 500 alunos e 30 professores. 

Visita de Estudo 
ao espetáculo 
"Auto da Barca 
do Inferno" 

Maria Filomena Pacheco e 
Ângela Grave 

16 de janeiro de 
2013 

Visionamento da peça teatral "Auto da arca do Inferno "de Gil Vicente. Aspetos positivos: 
Promoção do gosto pelo teatro; Compreensão das personagens vicentinas no contexto 
da sua encenação; Aquisição de conhecimentos para o estudo programático da obra. 
Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 27 alunos e 1 professor. 

Campanha 
Solidária na Luta 
Contra a Lepra 
(APARF - 
Associação 
Portuguesa dos 
Amigos de Raoul 
Follereau) 

Olinda Ribeiro 21 a 29 de janeiro 
de 2013 

Os alunos matriculados na disciplina de EMRC participaram de forma mais direta na 
recolha de donativos. Houve uma sensibilização dos alunos e a distribuição de 
mealheiros por vários pontos estratégicos da escola, acompanhados de cartazes 
publicitários afixados nos locais habituais. No final da campanha os mealheiros foram 
todos recolhidos, contado o dinheiro e depositou-se em conta bancária da APARF o valor 
€ 153,01. Aspetos positivos: Depois da avaliação feita pelos alunos desta atividade 
conclui-se que os alunos são muito sensíveis a este género de iniciativas e sugerem que 
se façam mais campanhas solidárias na escola. Os alunos sugeriram que se deve fazer 
uma maior divulgação junto da comunidade escolar em geral. Aspetos negativos: as 
alunas apontaram a pouca divulgação da campanha junto da comunidade estudantil. 
Participaram 21 alunos e 1 professor. 

Prémio Traduzir 
2013 

Dulce Caseira com a 
colaboração de Assunção 
Gomes 

28 de janeiro de 
2013 

Inscreveram-se 30 alunos para a tradução do texto em Inglês; 7 alunos para a tradução 
do texto em Espanhol; 2 alunos para a tradução do texto em Francês. Todos os alunos 
participantes têm de pertencer ao 11º e 12º anos. No dia da atividade compareceram 
apenas 15 alunos para a elaboração da tradução do texto em Língua inglesa. A atividade 
teve início às 17 horas e teve lugar no Auditório da escola. A prova de tradução foi 
vigiada pelas docentes Dulce Caseira e Assunção Gomes. Todo este processo decorreu 
sem qualquer problema, tendo a docente responsável cumprido com o estipulado no 
conjunto de regras que lhe foram atempadamente enviadas, assegurando assim a boa 
prossecução de todo o processo. Findo o tempo regulamentar, a responsável pela 
atividade recolheu as traduções individuais, fez uma lista dos alunos participantes; fez 
uma cópia de cada uma e colocou o texto manuscrito e respetiva fotocópia em 
sobrescrito fechado. Enviou todo este material por correio registado para a Universidade 
Católica-Faculdade de Ciências Humanas. Foi posteriormente enviada uma lista 
completa de prémios e mais tarde a lista de traduções premiadas em cada uma das 
áreas linguísticas. Nenhum dos textos enviados pela ESEQ foi vencedor. Aspetos 
positivos: Esta atividade que tenho vindo a fomentar há alguns anos é importante para os 
alunos de línguas: Leva-os a conhecer uma parte diferente da aprendizagem de uma 
língua, promovendo a visibilidade da tradução no mundo de hoje e beneficia o 
estreitamento de relações entre o Ensino Secundário e o Ensino Superior. Aspetos 
negativos: A data escolhida pela organização do concurso não é a mais adequada para 
os alunos do ensino secundário já que nessa altura estão a realizar testes a várias 
disciplinas. Daí a desistência de alunos quando se chega ao dia da prova. Por outro lado, 
penso que a adesão seria maior se os docentes sensibilizassem mais os alunos para 
esta atividade. Participaram 15 alunos e 2 professores. 

Visita de Estudo 
ao espetáculo 
"Os Maias" de 
Eça de Queirós 

Docentes da disciplina de 
Português do 11.º ano 

31 de janeiro  e 4 
de fevereiro de 
2013 

Visionamento da peça teatral "Os Maias" de Eça de Queirós, no âmbito do estudo 
integral e programático da obra. Aspetos positivos: Assistir a um espetáculo teatral; 
Compreender o universo ficcional da obra; Adquirir competências de apreciação estética 
de uma peça de teatro. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 349 alunos e 25 
professores. 

Comemoração 
do dia mundial 
contra o cancro 

Alda Ferreira, Isabel Maio 
com a colaboração de alunos 
do 12.ºA 

4 de fevereiro de 
2013 

Visionamento do documentário proposto pela Coordenadora do Departamento de 
Educação para a Saúde da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Testemunhos das 
docentes envolvidas na atividade e diretamente envolvidas na problemática. Debate com 
a participação dos alunos sobre questões levantadas no documentário e outras. Aspetos 
positivos: Sensibilização dos alunos para a problemática do cancro. Possibilidades dos 
alunos ouvirem testemunhos na primeira pessoa. Esclarecimento de algumas dúvidas e 
ideias preconcebidas, muitas vezes erradas. Aspetos negativos: Não se verificaram. 
Participaram 26 alunos e 2 professores. 
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Tabela 4.3.12D - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Corta-mato 
Distrital 

Grupo de Educação Física 8 de fevereiro de 
2013 

A atividade decorreu sem percalços e os alunos participantes tiveram uma postura 
adequada. Dos 19 alunos inscritos, compareceram 11. A responsabilidade da 
participação da escola foi dos docentes de Educação Física. Acompanharam os alunos 
ao evento, os professores Ana Vaz Leal e José Carlos Sousa. É de realçar que a ESEQ 
obteve um segundo lugar individual em juniores femininos, pela aluna Jéssica Serra. 
Aspetos positivos: O comportamento e atitude adequados dos alunos. Aspetos 
negativos: Alguns alunos tiveram de faltar devido a terem provas de avaliação. 
Participaram 11 alunos e 9 professores. 

Afetos em 
Tempos de 
Mudança 

Conceição Prisco; Tiago 
Pacheco; Marlene Gomes 
(psicóloga estagiária) com a 
colaboração de Manuel Rato, 
Teresa Cristino, Paulo 
Campos, Alice Dias 

14 de fevereiro de 
2013 

A ação, a partir da utilização do powerpoint e visionamento de videos, fomentou a 
discussão de temas como os métodos contracetivos, doenças sexualmente 
transmissíveis, a violência no namoro e ainda os riscos que as redes sociais podem 
apresentar. Aspetos positivos: A maioria dos alunos considerou a ação como bastante 
interessante considerando que esta permitiu debater realmente aspetos associadas ao 
relacionamento amoroso e ao iniciar de uma vida sexual ativa e ainda os cuidados a ter 
com a utilização das redes sociais. Aspetos negativos: Considera-se que poderia ter 
havido maior participação dos alunos. Participaram 48 alunos, 4 professores, 2 
assistentes técnicos/operacionais e 1 outro participante. 

Vista de Estudo 
"Caminando por 
Santiago y A 
Coruña" 

Maria das Dôres Silva, Marta 
Pinho, André Matias com a 
colaboração de Carla Seixas, 
Irís Seixas, Marta Pinho 

14 e 15 de 
fevereiro de 2012 

A atividade decorreu de acordo com o previsto, suprindo na totalidade os objetivos 
proposto. Aspetos positivos: participação ativa e organizada dos alunos em todos os 
momentos; visão interdisciplinar das atividades propostas; capacidade de visionamento 
"in loco" da realidade cultural e linguística espanhola, podendo contactar diretamente 
com falantes nativos. Aspetos negativos: nada a apontar. Participaram 62 alunos e 5 
professores. 

Visita de estudo 
a Lisboa 

Ondina Morim com a 
colaboração de Maria Alice 
Santos, José Carlos Silva e 
Zélia Pereira 

15 de fevereiro de 
2013 

A atividade decorreu conforme o previsto. Aspetos positivos: Foi possível alargar os 
conhecimentos no âmbito das artes e das ciências em contexto não letivo, de uma forma 
mais apelativa para os alunos promovendo a interdisciplinaridade (Geometria, 
Matemática, História da Cultura Artes). Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 
60 alunos, 4 professores, e 1 outro participante. 

As Correntes 
d'escrita na 
ESEQ 

Maria Filomena Pacheco 22 de fevereiro de 
2013 

Os escritores Helder Macedo, Inês Pedrosa e Richard Zimler, em mesa redonda, 
debateram questões ligadas à obra literária: condicionalismos à produção literária, 
inspiração, pontos de partida, técnica de escrita, entre outros aspetos. Aspetos positivos: 
Promoção do contacto dos alunos com escritores seus contemporâneos no quadro de 
uma informalidade e familiaridade, debatendo questões da atualidade e do universo 
ficcional criado por cada um dos autores. Aspetos negativos: Nada a registar. 
Participaram 103 alunos e 6 professores. 

Visita de Estudo 
ao Porto Canal 

Fernanda Duarte com a 
colaboração de Mª João Niz 

25 de fevereiro de 
2013 

Os alunos assistiram e participaram numa gravação em estúdio do programa "Os 
Caminhos da História", revelando um interesse e entusiasmo pela história local. Aspetos 
positivos: Contacto com a história local, nomeadamente estímulo para o estudo da 
cidade da Póvoa; os alunos revelaram uma acentuada curiosidade sobre a vida dos 
pescadores e ficaram a conhecer um pouco da tradição poveira. A presença em estúdio 
revelou-se uma experiência gratificante. Aspetos negativos: nada a assinalar. 
Participaram 24 alunos e 2 professores. 

Visita de Estudo 
ao Forte de 
Peniche e a 
Óbidos 

Paula Carvalho e Ângela 
Grave e alunos do 9.º A 

27 de fevereiro de 
2013 

Os objetivos previstos foram alcançados. Os alunos mostraram-se motivados e bastante 
interessados. Aspetos positivos: Sensibilização para o património cultural português; 
Intercâmbio escolar; contacto in loco com conteúdos programáticos abordados em sala 
de aula. Aspetos negativos: Não existiram. Participaram 27 alunos e 2 professores. 

Ida ao teatro 
"Luís Vaz de 
Camões" 

Maria Filomena Pacheco e 
Grupo disciplinar de docentes 
de Português do 10º ano com 
a colaboração dos docentes 
acompanhantes 

27 fevereiro e 13 
de março de 2013 

Os alunos assistiram à encenação da peça "Luís Vaz" no âmbito do estudo da obra lírica 
de Luís Vaz de Camões. Aspetos positivos: Motivação ao estudo da obra de Camões 
lírico. Aspetos negativos: Alguns docentes não acompanharam as suas turmas, facto que 
não estava previsto e numa das sessões os alunos do curso profissional perturbaram a 
exibição segundo informação da encenadora. Participaram 369 alunos e 28 professores. 

Segurança no 
refeitório e 
laboratórios 

Vicente Craveiro com a 
colaboração de Equipa de 
Bombeiros 

4 de março de 
2013 

Atividade composta de duas partes. A 1.ª parte foi desenvolvida no Auditório, com a 
exibição de um powerpoint  e respetiva explicação, com a duração de 50 min. Estiveram 
presentes os funcionários dos respetivos setores (cozinha e laboratórios) e os 
funcionários responsáveis de piso. Na 2.ª parte, aplicação prática. O centro da ação 
desenrolou-se na cozinha da ESEQ, simulando uma situação de incêndio e fuga de gás. 
Neste exercício, os funcionários da cozinha, aplicaram os procedimentos em caso de 
incêndio e fuga de gás, sendo orientados pela Equipa de Bombeiros e teve a duração de 
50 min. Dando continuidade à ação que decorreu no Laboratório de Química 2, 
procedeu-se a uma simulação de incêndio, fuga de gás e derrame de líquidos. Esta ação 
desenvolveu-se no decorrer de uma aula prática, criando uma situação mais próxima da 
realidade, com a participação dos alunos e professora. Também foi testada a intervenção 
dos funcionários do setor e teve a duração de 50 min. Aspetos positivos: Disponibilidade 
de uma Equipa de Bombeiros, com meios necessários para a ação. Disponibilidade e 
participação dos funcionários do setor. Conhecimento de tarefas atribuídas a cada 
elemento do setor. Desenvolver rotinas de segurança e identificar possíveis falhas e 
anomalias. Valorizar a cultura de segurança no local de trabalho. Aspetos negativos: 
nada a registar. Participaram 15 alunos, 1 professor e 6 assistentes 
técnicos/operacionais. 
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Tabela 4.3.12E - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Visita de Estudo 
a Lisboa aos 
Templos 
Religiosos 

Olinda Ribeiro 7 de março de 
2013 

Alunos do 7.º ano matriculados na disciplina de EMRC efetuaram uma visita de estudo 
com os alunos das escolas Dr. Flávio Gonçalves e José Régio a Lisboa. A finalidade da 
viagem era a visita guiada aos templos de várias religiões presentes em Lisboa (Templo 
Hindu, Mesquita, Sinagoga com passagem no Mosteiro dos Jerónimos). A visita aos 
templos fez-se de acordo com as orientações previstas. O almoço foi partilhado no 
Jardim Zoológico com um tempo de lazer. Aspetos positivos: os alunos gostaram muito 
de fazer a visita juntamente com alunos de outras escolas e de terem conhecido outras 
culturas religiosas. Referiram também que este género de visitas se deve repetir. 
Aspetos negativos: Sugeriram manter o Interescolas, mas a Parques de desportos 
radicais, não a templos religiosos. Participaram 11 alunos e 1 professor. 

Jogos 
Desportivos 
Municipais 

Grupo de Educação Física 12 e 13 de março 
de 2013 

Inscrição voluntária dos alunos. Formação de equipas. Acompanhamento dos alunos aos 
jogos nos dias 12 e 13 de março. Competição entre as várias escolas do concelho. 
Aspetos positivos: Intercâmbio entre escolas; Representação da ESEQ; Promover o 
gosto pela atividade física/desportiva na sua vertente competitiva. Aspetos negativos: 
Nada a registar. Participaram 48 alunos e 9 professores. 

Visita de Estudo 
a Lisboa 

Maria João Araújo com a 
colaboração de Graça Dinis 

13 de março de 
2013 

Visita à Casa das Histórias da Paula Rego. Visita à Exposição do Museu Berardo. 
Lanche nos Jerónimos. Aspetos positivos: Contribuir para a cultura estética dos alunos 
de Artes Visuais. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 36 alunos e 2 
professores. 

Dia Mundial do 
Sono 

Diretora de turma, Albertina 
Anjo, e alunos do 11.º A com 
a colaboração das 
professoras Zélia Pereira, 
Ana Leal e Emília Subida. 

14 de março de 
2013 

Foi realizada uma apresentação no auditório da ESEQ em pequenos grupos de alunos 
do 11º A e 11.º E, sobre a importância do sono na vida quotidiana dos jovens. Foram 
distribuídos folhetos informativos e marcadores de livros alusivos à celebração do Dia 
Mundial do Sono (11º E). Visionamento de um pequeno vídeo realizado por alunos do 
11º A. Aspetos positivos: Trabalho de grupo realizado pelos alunos; trabalho colaborativo 
existente entre as 2 turmas e reforço das competências de comunicação. Aspetos 
negativos: Não se registaram. Participaram 52 (11.º A e 1.1º E) alunos e 4 professores. 

Dia Mundial do 
Sono 

Emília Subida e alunos 11º E 
com a colaboração das 
professoras Carla Silva, Íris 
Seixas, Margarida Costa e 
Ana Vaz 

14 de março de 
2013 

Os alunos realizaram, em conjunto com os alunos do 11º A, uma palestra sobre o tema. 
Os alunos do 11.º E elaboram um cartaz de promoção do evento e vários marcadores 
que ofereceram, no final, a todos os presentes na palestra. Aspetos positivos: o grande 
empenhamento dos alunos na preparação da atividade. A exposição clara e concisa das 
apresentações. Aspetos negativos: Algum burburinho na sala durante as apresentações. 
Participaram 29 alunos e 4 professores. 

Visita à XI 
Mostra da 
Universidade do 
Porto 

Conceição Prisco; Marlene 
Gomes (Psicóloga Estagiária) 
com a colaboração de Tiago 
Pacheco e Maria José Trovão 

14 de março de 
2013 

A visita decorreu com normalidade tendo os alunos estabelecido contacto com alunos e 
docentes dos vários cursos de ensino superior da Universidade do Porto. Aspetos 
positivos: A generalidade dos alunos considerou a ação bastante ou muito interessante. 
Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 27 alunos, 1 professor, 2 assistentes 
técnicos/operacionais e 1 outro participante. 

Torneio de 
Badminton da 
ESEQ 

Professores de Educação 
Física do Departamento de 
Expressões 

15 de março de 
2013 

A atividade correu dentro das expectativas. Aspetos positivos: Enorme adesão dos 
alunos. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 142 alunos e 9 professores. 

Visita de Estudo 
"Ousa conhecer 
Mérida, Évora e 
Badajoz" 

Olinda Ribeiro 14, 15 e 16 de 
março de 2013 

Os alunos do 10.º ano matriculados na disciplina de EMRC efetuaram uma visita de 
estudo com os alunos das escolas Dr. Flávio Gonçalves e José Régio a Évora e Mérida 
com passagem por Badajoz. Visitamos alguns monumentos históricos em Mérida e em 
Évora (Igreja de S. Francisco, à Capela dos Ossos e aos Cromeleques dos Almendres). 
Aspetos positivos: Todos gostaram muito da visita. Referiram como altamente positivo: o 
convívio dos alunos de várias escolas; a boa relação professores alunos; a qualidade e 
quantidade dos monumentos visitados; a organização que afirmam ter sido perfeita; a 
simpatia do motorista do autocarro. Aspetos negativos: Não se registaram nenhuns. 
Participaram 7 alunos e 1 professor. 

Ação de 
Formação 
"Atitudes 
Assertivas em 
Contexto Escolar 

Assistente Operacional José 
Novais 

Entre 20 e 22 de 
março de 2013 

Verificou-se uma participação organizada e envolvida de todos os intervenientes. A 
formação teve a colaboração do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do 
Norte. Aspetos positivos: A ação foi interessante, participativa, e deu-se com 
pontualidade e cedência de materiais e manuais. Aspetos negativos: a não presença de 
mais assistentes operacionais; o insuficiente número de horas da formação; devia 
abranger mais temas no contexto escolar. Participaram 13 assistentes operacionais. 

Concurso 
fotográfico "Olhar 
a segurança" 

Vicente Craveiro 1 de março de 
2013 até 30 de 
abril de 2013 

Lançamento da atividade para comemorar o Dia Nacional da Proteção Civil dia 1 de 
março de 2013 até 30 de abril de 2013. Criação do cartaz a publicitar a atividade. 
Introdução de informação na página oficial do sítio da ESEQ, onde constava o cartaz do 
concurso fotográfico " olhar a segurança" ficha de inscrição e regulamento. Aspetos 
positivos: Abertura a toda a comunidade educativa. Atividade com recolha de imagens 
livre e espontânea. Desenvolvimento de sentido crítico. Contributo para uma cultura de 
segurança e cidadania. Aspetos negativos: Alguma participação, mas com número 
reduzido de fotografias. Devido não existir número suficiente de trabalhos, não foi 
possível realizar a exposição com os trabalhos entregues. Participaram 2 alunos e 1 
assistente técnico/operacional. 

Sessões de 
sensibilização 
para alunos 

Conceição Prisco, Albertina 
Anjo, Altina Liberal e Técnica 
Margarida Rocha da 
Associação Soroptimist com a 
colaboração de Assunção 
Gomes, Dulce Caseira, Irís 
Seixas, Altina Liberal, Fátima 
Nunes 

12 de março e 12 
de abril de 2013 

A atividade decorreu a partir do visionamento e discussão de filmes sobre Sexualidade; 
Migrantes e Minorias Étnicas e Linguagem e Igualdade de Género na Publicidade. 
Aspetos positivos: A generalidade dos participantes considerou a ação como 
interessante e muito interessante tendo os alunos registado uma participação ativa na 
discussão dos temas. A escola e os docentes ficaram com DVD´s com vários filmes 
possíveis de serem trabalhados posteriormente com os alunos com a possibilidade de os 
mesmos serem visionados em Inglês. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 
178 alunos, 6 professores, 1 assistente técnico/operacional e 1 outro participante. 
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Tabela 4.3.12F - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Um Conto que 
Contas 

Alda Ferreira, Graça Campos, 
Ana Rosa Costa, Ângela 
Grave e Luísa Pereira e 
alunos do 7.º A, 8.º A, 10.º C 
e 10.º D. 

Até 15 de março 
de 2013 

Os alunos das quatro turmas foram incentivados pelas docentes de Português e 
Matemática a escreverem contos matemáticos. Em cada um dos escalões, básico ou 
secundário e individual ou por equipa foram selecionados pelas docentes das respetivas 
turmas, três trabalhos de cada um dos escalões. Foram enviados a concurso doze 
trabalhos de alunos da ESEQ. Dos trabalhos enviados a concurso, os alunos da ESEQ 
obtiveram 1 primeiro lugar, 3 terceiros lugares e 3 menções honrosas. Aspetos positivos: 
No âmbito da interdisciplinaridade, os alunos realizaram a tarefa de aplicar conceitos 
matemáticos relativos ao seu ano de escolaridade na escrita de um conto. No âmbito do 
trabalho colaborativo os docentes de Português e Matemática avaliaram e selecionaram 
os trabalhos a concurso. Assim esta atividade foi bastante enriquecedora para alunos e 
docentes. Aspetos negativos: Não existiram. Participaram alunos do 7.º A, 8.º A, 10.º C e 
10.º D e 5 professores. 

Anuário Maria Filomena Pacheco e 
Arnaldo Pedro com a 
colaboração de José 
Henrique Lima 

1.º e 2.º períodos 
letivos 

Foi elaborado o anuário com os contributos possíveis. Aspetos positivos: Compilar e 
guardar para memória futura a "vida" da ESEQ. Aspetos negativos: A dificuldade em 
conseguir material fotográfico com qualidade para publicação. Participaram 12 alunos. 

Dia do Aluno - 
exposições 

Graça Dinis com a 
colaboração de professores e 
alunos 

2.º período Atividades realizadas: ”Dia do Aluno”- Exposição de trabalhos dos alunos de artes na 
entrada da escola. Responsáveis: Graça Dinis; Maria João; Isabel Moreira; Agostinho. 
Data: 15 de Março. 

Montra D'Arte Graça Dinis com a 
colaboração de professores e 
alunos 

2.º período Atividades realizadas: Montra D`Arte – Exposição Trabalhos dos alunos 12.º I Desenhos-
Responsável: Graça Dinis – Data: 4-2-2013; Exposição de maquetes dos alunos 12.º I; 
12.º H - Responsáveis: Agostinho Moreira; Isabel Moreira. A atividade "Montra D´Arte" é 
constituída por exposições rotativas de trabalhos dos alunos de artes ao longo do ano 
letivo e são direcionadas pela professora Graça Dinis com a colaboração e 
responsabilidade respetiva de cada professor das turmas referidas. As exposições têm 
como objetivo mostrar, divulgar e incentivar a área de arte da escola e envolver toda a 
comunidade escolar na sua apreciação. As exposições foram realizadas com entusiasmo 
dos alunos e colaboradores e também serviram para animar e ilustrar determinados 
momentos escolares. Aspetos positivos: Todos colaboraram com entusiasmo e a escola 
ficou animada. A arte foi divulgada e apreciada. Aspetos negativos: não existiram. 
Participaram 4 professores e 4 turmas. 

Projeto Escola 
da Minha Vida - 
Prosa e Poesia 

Maria Filomena Pacheco com 
a colaboração de Ângela 
Grave 

2.º período letivo A atividade decorreu em 4 fases: 1ª fase - produção de textos em prosa e poesia (fase 
pré-eliminatória) na ESEQ; 2ª fase - seleção de vinte trabalhos/alunos para a fase final 
(júri de escola); 3ª fase - elaboração de textos (fase concelhia do concurso) no Diana 
Bar; 4.ª fase - seleção de trabalhos/alunos premiados do concelho da Póvoa de Varzim. 
Aspetos positivos: A maior participação dos alunos. Aspetos negativos: O alheamento de 
muitos docentes relativamente ao concurso e à motivação dos alunos para a escrita. 
Participaram 150 alunos e 12 professores. 

As teias da 
Matemática 

Maria Filomena Pacheco 2 de abril de 2013 A palestra sobre um dos enigmas da Matemática, os grafos, permitiu compreender 
conceitos que estão na base da organização do quotidiano atual, como sistemas de 
comunicações e de transporte de informação. Aspetos positivos: Compreender que a 
Matemática, sobretudo o conhecimento dos grafos, está subjacente aos nossos atos 
diários como aqueles que nos permitem deslocar-nos no espaço (o sistema GPS) ou 
ainda comunicarmos via telefone com os outros indivíduos a preços competitivos. 
Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 90 alunos, 5 professores, e 1 outro 
participante. 

Visita de Estudo: 
Biotecnologia. É 
na Católica! Vem 
Descobri-la! 

Mª Altina Liberal, Margarida 
Coelho, Elsa Almeida e 
Valdemar Doellinger 

3 de abril de 2013 Os alunos foram levados, em grupos de 20, através de uma visita guiada, a vários 
departamentos do Instituto Superior de Biotecnologia da Universidade Católica onde 
realizaram atividades interativas propostas pelos responsáveis; no final apresentaram a 
avaliação escrita que foram efetuando no decorrer das atividades. Aspetos positivos: 
contacto direto com o ambiente do ensino superior e a verificação da relação entre a 
ciência e a aplicação prática das diversas tecnologias na indústria, tendo em conta a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade. Aspetos negativos: Nada a referir. 
Participaram 125 alunos e 7 professores. 

Visita de Estudo 
à casa de 
Pessoa 

Isolete Milhazes 6 de abril de 2013 A atividade foi conseguida em pleno, todos ficaram muito agradados, o comportamento 
dos alunos foi exemplar, tendo sido até, elogiado pela guia da casa Fernando Pessoa. O 
horário foi cumprido à risca, tendo-se verificado a chegada à hora exata, prevista. No 
sentir dos próprios alunos, a visita foi muito enriquecedora e motivadora para o estudo a 
realizar. Aspetos positivos: o empenhamento de todos, o interesse demonstrado pelos 
alunos, a sua responsabilidade demonstrada, a sua pontualidade e o bom acatamento de 
todas as orientações que iam sendo dadas pelo professor responsável. A convivência 
entre eles e mesmo com todos os participantes. Aspetos negativos: Nada houve a 
registar. Participaram 30 alunos, 7 professores, 1 assistente técnico/operacional e 1 outro 
participante. 

Semana da 
Leitura na BLAO 

Maria Filomena Pacheco 9 a 12 de abril de 
2013 

A Semana da Leitura decorreu seguindo o programa estabelecido e que esteve afixado 
em diferentes locais da ESEQ. Aspetos positivos: Levar os alunos ao livro e à leitura. 
Perspetivar a escrita como uma forma de realização pessoal e profissional. Participar em 
oficinas de escrita e ateliês. Participaram 250 alunos, 7 professores e 2 convidados 
palestrantes. 
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Tabela 4.3.12G - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Participação na 
Cerimónia de 
Encerramento da 
iniciativa “Escola 
da Minha Vida” 

Augusta Ferreira e Ana Leal 
com a colaboração de Rute 
Campos, aluna do 12º ano 
(coreógrafa) e Graça Dinis 
(elaboração do logo da 
ESEQ). 

11 de abril de 
2013 

Treinos durante o 2.º período (4ª e sábados). Treinos durante a interrupção letiva. Dois 
treinos na semana da apresentação no pavilhão municipal. Apresentação da coreografia 
no dia 11 de abril, que decorreu muito bem, segundo as previsões. Aspetos positivos: 
Representação da ESEQ. Motivação e empenho dos alunos participantes. 
Responsabilidade e empenho demostrados pela aluna Rute Campos. Apesar das 
dificuldades conseguimos ultrapassar o número de alunos inicialmente estabelecido. 
Aspetos negativos: Grande dificuldade em motivar alunos para a participação, 
principalmente rapazes. Os horários de treino possíveis implicaram grande esforço da 
parte de todos os participantes. Durante os treinos, nunca se conseguiu reunir todos os 
participantes. Participaram 101 alunos (previstos 80) e 2 professores. 

Vaivém 
Oceanário - 
Educação 
ambiental em 
movimento 

Margarida Almeida, Manuel 
Rato, Teresa Cristina com a 
colaboração do aluno 
Alexandre Galiza 

19 de abril de 
2013 

Os alunos dirigiram-se até à Praça do Almada com os professores, realizaram a 
atividade e regressaram. Aspetos positivos: Desenvolvimento e consolidação da 
educação ambiental. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 28 alunos e 3 
professores. 

"Sempre a 
mexer" 

Júlio Silva e turma 12º B 20 de abril de 
2013 

A atividade decorreu dentro dos parâmetros previstos, apenas com o problema do tempo 
que no início da manhã estava muito frio, o que originou logicamente por parte dos 
participantes um certo absentismo. Felizmente mais tarde o vento acalmou e então sim, 
a atividade ficou com uma moldura humana bastante acentuada. Atividades realizadas: 
Caminhada, dança aeróbica e rastreios de saúde. Aspetos positivos: Participação muito 
significativa de idosos e professores. Convívio muito alegre entre todos os intervenientes. 
Alunos empenhadíssimos na organização e no desenvolvimento das atividades, que 
corresponderam e ultrapassaram as expectativas e os objetivos esperados. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar. Participaram 25 alunos e 3 professores. 

Participação nas 
Olimpíadas de 
Física 

Helena Mateus e Amélia 
Pereira 

20 de abril de 
2013 

Realizada na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, organizada pela 
Sociedade Portuguesa de Física. Os alunos revelaram-se entusiasmados e participativos 
na atividade. Paralelamente decorreram palestras científicas para alunos e professores. 
Aspetos positivos: participação na atividade, convívio com outras escolas e 
enriquecimento científico. Participaram 3 alunos e 2 professores. 

Comemoração 
do dia do Sorriso 
(no âmbito do 
projeto Eça 
Dinâmica) 

Carla Silva com a 
colaboração de Albertina Anjo 
e alunos do 11.º N 

26 de abril de 
2013 

A atividade decorreu, na generalidade, como previsto. Os alunos distribuíram pela 
comunidade docente, marcadores alusivos ao dia e foram afixados cartazes ilustrativos 
do tema. Apenas não foram visitadas as turmas para não interromper o curso das aulas. 
Aspetos positivos: Os alunos mostraram-se bastante empenhados na realização da 
atividade, tendo-se congratulado com o resultado final da mesma. Os docentes 
apreciaram os marcadores distribuídos e as imagens afixadas pelos alunos. Aspetos 
negativos: Nada a assinalar. Participaram 27 alunos e 2 professores. 

Semana da 
dança 

Grupo de Educação Física 
com a colaboração de Joana 
Bárbara e Renato Garcia do 
"Centro do Corpo" 

29 de abril de 
2013 

Três aulas de diferentes estilos de dança lecionadas no Ginásio 1, às turmas em 
Educação Física, durante a parte da manhã. Aspetos positivos: Boa participação dos 
alunos envolvidos. Comemoração do Dia Mundial da Dança (29/4/2013). Sensibilização 
dos alunos para a dança. Aspetos negativos: Nada a declarar. Participaram 11 turmas de 
diferentes anos de escolaridade e 9 professores. 

Concurso o 
"Melhor 
documentário/víd
eo do Amigo 
Biólogo/Geólogo" 

Alice Dias e Emília Subida 
com a colaboração de Alunos 
das turmas E e F do 11.º ano 
de escolaridade 

Abril/maio de 
2013 

O concurso teve como objetivo principal assinalar o dia mundial do ambiente que se 
celebra a 5 de junho. Assim, os alunos mobilizando os seus conhecimentos e a 
capacidade de observação do meio natural recolheram diversas imagens que 
compilaram na forma de documentários/vídeos. Aspetos positivos: Estimulou a 
participação e promoveu uma competição saudável entre os alunos. Aspetos negativos: 
Nada a registar. Participaram 22 alunos e 2 professores. 

Lançamento da 
obra "O livr-o-
mem - Paulo 
d'Cantos" 

Maria Filomena Pacheco e 
Arnaldo Pedro com a 
colaboração de José 
Henrique Lima 

2 de maio de 
2013 

O lançamento da obra decorreu como previsto. Aspetos positivos: Guardar para memória 
futura factos, atividades e eventos que decorreram no ano letivo 2011/2012. Aspetos 
negativos: Nada a registar. Participaram vários alunos e 2 professores. 

Os Jovens e a 
Saúde 

Carla Seixas 4 de maio de 
2013 

Foram abrangidos vários temas ligados à saúde e à sexualidade de forma apelativa e 
clara. Foi pedido aos alunos para escrevem perguntas/dúvidas que gostariam de ver 
esclarecidas de forma anónima durante a palestra. Esta abordagem permitiu que os 
alunos se sentissem à vontade e participassem de forma mais ativa. No final foi pedido 
para os alunos avaliarem a palestra e todos referiram que acharam a palestra útil e 
gostariam que a mesma fosse divulgada junto de outros alunos. Aspetos positivos: Esta 
atividade permitiu aproximar a ESEQ da comunidade, pois houve a possibilidade dos 
alunos conhecerem um médico e duas internas do Centro de Saúde da Póvoa e de 
comunicar com os mesmos de forma aberta e direta. Foram abordados temas sensíveis 
(saúde e sexualidade) de forma lúdica e relaxada. Aspetos negativos: Nada a referir. 
Participaram 60 alunos, 3 professores, e 3 outros participantes (Dr. Fernando Albano e 
duas internas). 

Teatro em Inglês Isabel Costa, Grupo de inglês 
com a colaboração de 
professores acompanhantes 

6 de maio de 
2013 

A atividade correu como previsto tendo contado com a participação empenhada dos 
alunos. Aspetos positivos: os alunos tiveram a oportunidade de comunicar/ interagir com 
atores Britânicos tendo aplicado o vocabulário aprendido. Aspetos negativos: nada a 
declarar. Participaram 190 alunos e 10 professores. 

Mostra de 
Instituições De 
Ensino Superior 

Conceição Prisco com a 
colaboração de Tiago 
Pacheco, Marlene Gomes e 
professores acompanhantes 
das turmas 

9 e 10 de maio de 
2013 

A ação decorreu de forma normativa e permitiu aos alunos o contacto com diferentes 
cursos e instituições. Aspetos positivos: A generalidade dos alunos avaliou positivamente 
a ação considerando-se maioritariamente bastante e muito satisfeitos. Todos os 
representantes das instituições avaliaram positivamente a ação considerando-se 
maioritariamente bastante e muito satisfeitos. Aspetos negativos: Nada a registar. 
Participaram cerca de 1150 alunos, 50 professores, 3 assistentes técnicos/operacionais e 
36 representantes das instituições. 
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Tabela 4.3.12H - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Conferência 
sobre as 
profissões 

Deolinda Rodrigues e alunos 
10.º C 

14 de maio de 
2013 

A atividade contou com quatro convidados que falaram sobre as suas profissões de uma 
forma cativante e divertida. No final os alunos colocaram questões. Aspetos positivos: A 
atividade permitiu que os alunos participassem de uma forma ativa na preparação da 
palestra ficando desta forma mais envolvidos. Os alunos participaram de uma forma 
entusiasta no debate. Aspetos negativos: Não houve. Participaram 28 alunos, 2 
professores e EE do 10º C. 

Comemoração 
do Dia da 
Família 

Alda Ferreira, Albertina Anjo e 
José Carlos Lima com a 
colaboração de todos os 
docentes e alunos do 12ºA 

15 de maio de 
2013 

No 1º e 2º período os alunos recolheram com a ajuda dos EE receitas dos avós e no dia 
15 de maio construíram um placar com as receitas e algumas fotos dos avós. Decorreu 
dentro do previsto. Aspetos positivos: Trabalho colaborativo entre alunos e EE. Aplicação 
de conhecimentos da disciplina de Aplicações no tratamento de imagem. Aspetos 
negativos: Não se verificaram. Participaram 22 alunos, 3 professores e EE. 

Sessão Aberta 
sobre a Bósnia-
Herzegovina 

Maria Albertina Anjo, Lana 
Mutabdziya e pai da família 
de acolhimento (Sargento 
Veríssimo) com a 
colaboração de Turmas que 
assistiram à sessão: 10.ºI, 11. 
ºA, 11.º E e 9.º A; e docentes 
Emília Subida, Célia 
Machado, José Paulo Sousa, 
Ana Leal, José Carlos Lima e 
Íris Seixas e ainda todos os 
docentes do 11.º A. 

30 de maio de 
2013 

A aluna Lana Mutabdziya encontra-se a frequentar a ESEQ ao abrigo do programa 
intercultural AFS. Procurou-se apresentar à comunidade educativa aspetos da vida 
pessoal/familiar/escolar da aluna bem como aspetos socioculturais do país de origem 
(Bósnia Herzegovina). O pai da família de acolhimento foi responsável pela apresentação 
de aspetos geopolíticos e históricos deste país. Aspetos positivos: Abertura da ESEQ à 
comunidade educativa e envolvimento dos alunos em questões europeias no âmbito do 
alargamento de competências socioculturais. Sensibilização para as diferenças culturais 
e valorização da cultura e língua portuguesas. Consciencialização dos alunos da ESEQ 
da importância da aprendizagem de línguas estrangeiros no mundo global em que nos 
encontramos. Aspetos negativos: Não se verificou. Participaram 90 alunos e 1 professor. 

Sessão de 
Literacia 
Financeira 

Fátima Batista 30 de maio de 
2013 

A atividade decorreu com muito sucesso pois os alunos empenharam-se no sentido de 
melhorarem os seus conhecimentos financeiros e, ficaram sensibilizados para: a 
necessidade de tomarem atitudes financeiras positivas; fazerem uma boa gestão do 
orçamento pessoal/familiar; criarem hábitos de poupança; acederem ao crédito de forma 
responsável; prevenirem o sobre endividamento. Aspetos positivos: Sensibilização dos 
alunos para no futuro assumirem atitudes financeiras responsáveis. Proporcionou um 
conhecimento mais prático sobre a unidade 7 do 10º Ano de Economia A - "Poupança e 
investimento". Aspetos negativos: Nada a salientar. Participaram 30 alunos e 1 professor. 

Gerir o stresse 
nos exames: 
aula de ioga 
coletiva 

Maria Filomena Pacheco com 
a colaboração de Monitores 
de Ioga: Ana Correia Martins 
e Paulo Pacheco 

31 de maio de 
2013 

A atividade decorreu como previsto. Aspetos positivos: Sumariamente, os alunos 
aprenderam algumas técnicas de descontração e concentração para melhor gerirem o 
stresse da altura de exames nacionais. Aspetos negativos: O Ginásio não possui a 
aparelhagem sonora permanente para este tipo de evento; Apesar da utilização de 
aparelhagem temporária, o som ficou aquém do adequado. Participaram 230 (12.º anos) 
alunos e 12 professores. 

Visita de Estudo 
ao Lindoso e à 
Central elétrica 

Teresa Cunha Moreira e 
Carlos Pinto Rodrigues 

31 de maio de 
2013 

A atividade decorreu conforme o plano previsto. Os alunos gostaram muito e os 
professores também pois, para além de ter sido bastante enriquecedora, decorreu em 
ambiente alegre e de bom convívio. Aspetos positivos: Esta saída de campo permitiu a 
observação da flora e fauna local, a compreensão dos fenómenos glaciários e 
orogénicos na modelação da paisagem, a observação de aspetos característicos de 
formações graníticas, conhecer o funcionamento de uma central de produção de energia 
termoelétrica e ainda permitiu conhecer o património cultural da região. Aspetos 
negativos: Nenhum. Participaram 25 alunos e 2 professores. 

"Arteseq 2013" Isabel Moreira, Maria João Sá 
e Agostinho Moreira com a 
colaboração de alunos do 
curso de Artes Visuais, 10.º, 
11.º e 12.º. Alunos do curso 
profissional de multimédia 
(10.º), Arnaldo Pedro, Luis 
Marcelino, Graça Dinis, 
Ondina Morim e António 
Pinto. 

31 de maio a 28 
de junho de 2013 

Exposição de trabalhos dos alunos do Curso de Artes Visuais das disciplinas de 
Desenho A, OFA e Multimédia com desenho, pintura, escultura, maquetes, cinema de 
animação, design gráfico e artes performativas. Aspetos positivos: Dar maior visibilidade 
ao que se faz no Curso de Artes Visuais da ESEQ. Projetar a ESEQ para o exterior e à 
comunidade. Dinamizar os alunos para participarem em atividades que exaltem os 
valores de responsabilidade, organizativas e de cooperação. Preparar os alunos para 
uma vida ativa e participativa na comunidade. 250 visitantes em média por dia o que 
perfaz um total aproximado de 6250 visitantes Aspetos negativos: não se aplica. 
Participaram 90 alunos, 8 professores, 3 assistentes técnicos/operacionais e funcionários 
da Biblioteca Municipal. 

Speaking 
Summit 

Docentes do grupo de inglês 
com a colaboração de 
Professor José Carlos Lima 
de Informática e alunos 
escolhidos para prestação 
oral constantes no programa 
da atividade, e alunos da 
turmas de artes do 11.º H 
(elaboração de cartazes 
alusivos a temáticas dos 
países anglo-saxónicos). 

3 de junho de 
2013 

Cada docente de inglês apresentou um grupo de alunos a fim de participar nesta 
atividade de produção/interação oral. Foram convidados os diretores de turma dos 
alunos bem como encarregados de educação dos mesmos. Os temas apresentados 
inseriram-se nos domínios de referências dos conteúdos programáticos da disciplina. 
Estiveram presentes alunos de todos os anos de escolaridade. Aspetos positivos: 
Trabalho colaborativo e abertura da ESEQ à comunidade educativa. Preparação dos 
discentes para ingresso na vida ativa nomeadamente a nível do discurso oral e domínio 
de competências socioculturais. Aspetos negativos: A hora agendada (fim da tarde) não 
se apresentou como a mais adequada à presença dos Encarregados de Educação, pelo 
que no próximo ano letivo haverá alteração de horário. Participaram 40 alunos e 6 
professores. 
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Tabela 4.3.12I - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Clube Desporto 
Escolar de 
Badminton 

Docente Júlio Silva, com a 
colaboração de António 
Santos, Augusta Ferreira e 
Ricardo Rodrigues 

24 de novembro 
de 2012,, 19 de 
janeiro de 2013; e 
16 de fevereiro de 
2013 

As atividades realizadas incluíram a participação nos Torneios da ADE de 
Badminton da Póvoa de Varzim para alunos Iniciados, Juvenis e Juniores, 
Femininos e Masculinos. O 1.º Torneio de Badminton e o 2.º Torneio de 
Badminton realizaram-se em Aver-o-Mar e o 3.º Torneio de Badminton 
realizou-se em Rates. Aspetos positivos: Ótimo convívio entre os atletas e 
professores participantes; Espírito coletivo de fair play entre todos os 
participantes; Manhã magnífica de convívio desportivo. Aspetos negativos: 
Nada a assinalar. No 2.º Torneio Participaram 14 alunos e 2 professores. No 
3.º Torneio Participaram 10 alunos e 2 professores. 

Comemoração 
do Dia 
Internacional da 
Juventude 

Altina Liberal e aluna Andreia 
Rabaldinho do 12º D com a 
colaboração de 
Coordenadora dos Diretores 
de Turma, Albertina Anjo 

4 de junho de 
2013 

A atividade teve uma ótima receção por parte dos alunos e professores. O Professor 
Doutor Pinto da Costa, através de uma comunicação simples e alegre, promoveu o 
desenvolvimento de competências nos jovens, permitindo escolhas informadas e seguras 
no campo da saúde; explorou sobretudo o tema "Jovens: álcool e drogas.  
Em vários momentos os alunos manifestaram o seu agrado, tendo interagido com o 
ilustre palestrante de uma forma espontânea e alegre. Aspetos positivos: Os alunos 
tiveram uma postura magnífica. O Professor Doutor Pinto da Costa conseguiu, durante 
aproximadamente duas horas, manter um clima muito agradável de proximidade com os 
alunos que assistiram à palestra. No final os alunos mostraram-se muito agradados. 
Aspetos negativos: Atitudes impróprias e de desinteresse de uma aluna da dita aula de 
substituição que exigiu uma vigilância apertada por parte de uma Professora, afim de 
evitar confusão. Participaram alunos do 11.º H, 11.º J, 12.º G e 12.º D, 12 professores, 1 
assistente técnico/operacional e professora e alunos em atividade de substituição. 

Torneio de 
Basquetebol 

Grupo de Educação Física 5 e 13 de junho 
de 2013 

A atividade decorreu dentro do planeado. No dia 5 iniciou-se às 9.30 e terminou às 
13.30. Participaram nesta data os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos. No dia 13 realizou-se 
o torneio dos 7.º, 8.º e 10.º anos. Iniciou-se às 14.30 e terminou às 18 horas. Aspetos 
positivos: Grande adesão por parte dos alunos. A motivação, o gosto e empenho de 
todos os participantes. Aspetos negativos: Nada a assinalar. Participaram 296 alunos, 9 
professores e 4 assistentes técnicos/operacionais. 

Viagem de 
finalistas 

Margarida Almeida e Paula 
Rodrigues com a colaboração 
do aluno Alexandre Galiza 

8 e 9 de julho de 
2013 

A atividade decorreu conforme planeado. Aspetos positivos: O bom ambiente, a 
camaradagem, as instalações, as atividades proporcionadas, o contacto com outras 
pessoas e outras regiões. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 17 alunos, 2 
professores e Motorista. 

Indicadores de 
Saúde na ESEQ 

Teresa Cristino com a 
colaboração de professores 
do grupo 520 

2.º e 3.º período Foram feitos rastreios de saúde (Índice de massa corporal, valor de glicemia, pressão 
arterial) e inquéritos sobre alimentação. Aspetos positivos: Foram avaliados os níveis de 
saúde dos alunos e sensibilizados os alunos, famílias e toda a comunidade educativa 
para hábitos de vida saudável. Foram sinalizados e encaminhados clinicamente casos de 
alunos que se situam fora da “zona saudável”; Contribuiu-se para a construção de uma 
“cultura de saúde”. Aspetos negativos: Nem todos os alunos aderiram ao projeto. 
Participaram 300 alunos, 11 professores, 2 assistentes técnicos/operacionais e 2 
enfermeiras do centro de saúde. 

Troca de 
correspondência 
com pen-pals 
Ugandeses 

Maria Albertina Anjo com a 
colaboração de Professora de 
Inglês (professora de Inglês) 
e alunos do 11º N 

2.º e 3.º períodos Os alunos do 11.º N trocaram correspondência com alunos de uma escola de Kampala - 
Uganda. Depois de feitos os pares e trocados alguns e-mail’s entre a docente portuguesa 
e o ugandês para preparação da atividade, os alunos trocaram cartas entre eles. Aspetos 
positivos: Utilização da língua inglesa numa situação real de comunicação. Alargamento 
de competências socioculturais dos alunos, nomeadamente a nível da exploração do 
continente Africano. Consciencialização dos alunos de diferentes modos de vida e de 
situações de pobreza de uma larga camada de jovens africanos. Discussão de temas 
inerentes a valores e conceitos nomeadamente ter/ser; riqueza/pobreza, problemas 
raciais, etc. Aprendizagem de técnicas alusivas à produção escrita: elaboração de carta 
informal/formal e e-mail. Aspetos negativos: Dificuldade em articular calendário do ano 
letivo de uma escola situada no hemisfério sul e outra no hemisfério norte. Participaram 
27 alunos e 1 professor. 

Ecos - Jornal 
Escolar 

Direção editorial: António Ferreira 
da Silva; Mª. João Sá; Mª. de 
Fátima Guedes; Alda Ferreira. 
Produção: José Eduardo Lemos; 
Mª. João Sá. Impressão: 
Tipografia Camões. Colaboraram: 
o Senhor Vereador do Pelouro da 
Educação, Luís Diamantino; os 
Coordenadores dos 
Departamentos: (DCL), Filomena 
Pacheco; (DCE), Augusta 
Ferreira; Fernando Souto 
(DCCSH); a Coordenadora dos 
Diretores de Turma, Albertina 
Anjo; os docentes responsáveis 
pela ARTESEC; a professora de 
Educação Especial, Maria João 
Casanova; o Tesoureiro da 
Associação de Estudantes, Luís 
Souto; outros professores e 
alunos dos quais destacamos: os 
alunos que concorreram ao 
concurso “Escola da Minha Vida”, 
tendo sido apurados e/ou 
premiados (cinco) nas 

Ano Escolar - 
lançamento em 
31 de maio de 
2013 

Atividades realizadas: Proposta do Projeto e aprovação pelo C.P. e C. Geral; Divulgação 
nas reuniões do Conselho Pedagógico e Departamentos; Produção dum cartaz apelativo; 
Criação do e-mail: ecos.jornal.eseq@gmail.com; Recolha e seleção de textos e imagens 
(fotografias); Paginação, Design e Fotografia; Impressão e apresentação. Lançamento do 
jornal, distribuição e venda. Aspetos positivos: Os inúmeros testemunhos recebidos, 
após a apresentação de “Ecos” não nos deixam dúvidas de que os objetivos foram 
cumpridos, uma vez que se conseguiu: Dar voz a todo o pessoal que direta ou 
indiretamente intervém na ESEQ: discentes, docentes, funcionários e toda a comunidade 
escolar; Promover a ESEQ, na comunidade; Publicitar as atividades da ESEQ; Incentivar 
o gosto pela leitura e escrita. Aspetos negativos: O único senão que tivemos, para além 
da participação dos elementos da equipa em muitíssimas atividades extracurriculares, foi 
a dificuldade em conciliar os diversos horários para que fosse possível reunir a equipa. O 
ano escolar de 2012/13 refletiu a crise do anterior e, por isso, o caos político, a incerteza 
profissional e a agitação das multidões nada contribuiu para criar um clima propício ao 
aparecimento da arte, mas o esforço e boa gestão do Diretor e dos responsáveis pela 
equipa atenuaram os efeitos negativos e assim o ECOS conseguiu continuar a aparecer 
com a sua habitual qualidade. A equipa responsável, envolvida em outras tarefas teve 
imensas dificuldades em conseguir horários para reunir e apesar dos nossos constantes 
apelos, os trabalhos dos nossos colaboradores chegaram-nos às mãos tardiamente, 
mas, mesmo assim, através de inúmeros sacrifícios, conseguimos "levar a água ao 
nosso moinho", pelo que estamos orgulhosos do nosso trabalho. Deixamos aqui um 
agradecimento a todos os que participaram neste projeto e em especial ao Diretor da 
ESEQ, Dr. José Eduardo Lemos pelo voto de confiança que depositou em nós, pela 
disponibilidade demonstrada e pelo apoio financeiro e logístico sem o qual nada disto 
seria possível. Daí o nosso muito obrigado a todos. Participaram 13 docentes, para além 
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modalidades prosa ou poesia; a 
responsável pelo artigo “À sombra 
de Roma”, Isabel Gomes, aluna 
da ESEQ, em 1980/90 e a aluna 
Lana Mutabdzija da Bósnia 
Herzegovina a frequentar neste 
ano o projeto “An AFS experience 
at school Eça de Queirós”. 

da supervisão dos responsáveis, 32 alunos, 1 assistente técnico/operacional, D. 
Conceição Mariano, e 2 outros participantes, o Vereador do pelouro da Educação e a ex-
aluna da ESEQ da década de 1980/90. 
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Tabela 4.3.12J - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Exposição dos 
trabalhos dos 
alunos de 
Educação Visual, 
8.º A e 9.º A e 
exposição de 
trabalhos dos 
alunos do 11.º H 
e 12.º H 

Isabel Moreira com a 
colaboração de Alunos do 8.º 
A, 9.º A, 11. ºH e 12.º H 

Ano letivo Atividades realizadas: Exposição "Maquetes de habitações nómadas" realizadas na 
disciplina de Educação Visual - 9.º A; Exposição "Design de sapatilhas" desenhos 
criativos sobre design realizadas na disciplina de Educação Visual - 8.º A; Exposição" A 
obra do Artista na Mão do aluno" desenhos inspirados em obras de arte, realizados na 
disciplina de Educação Visual - 9.º A; Exposição "Retrato de gerações" realizados na 
disciplina de Desenho A - 11.º H, desenho com técnica mista sobre o rosto de diferentes 
gerações. Exposição "Maquetes Stand de produto" realizados na disciplina de OFA - 12.º 
H, proposta de desenvolvimento de um stand para publicidade a um produto português. 
Exposição "Coleções do que nada serve" realizados na disciplina de Educação Visual - 
9.º A, conceito e criação de coleções com coisas que deixaram de ter utilidade. 
Exposição "O Jardim do meu imaginário" realizados na disciplina de Educação Visual - 
8.º A, maquetes de jardins fantásticos. Ao longo do ano letivo as propostas de trabalho 
desenvolvidos nas disciplinas de Educação Visual, senho A e OFA, tiveram um resultado 
físico e estético, de entre todos foram selecionados os que melhor representaram os 
objetivos das propostas e expostos no corredor da entrada da escola. Aspetos positivos: 
Desenvolve a auto estima dos alunos. Desenvolve a competitividade e a qualidade do 
resultado final. Desenvolve a responsabilidade individual e coletiva. As exposições 
animaram a escola e o corredor da entrada. As exposições deram visibilidade ao que se 
faz na sala de aula nas disciplinas de Educação Visual Desenho A e OFA. Aspetos 
negativos: Não se aplica. Participaram 70 alunos e 1 professor. 

O Mundo das 
Rochas na 
ESEQ 

Emília Subida e Vicente 
Craveiro 

Ao longo do ano Os alunos, nas aulas de Ed. Tecnológica, revestiram os expositores com material de 
diferentes cores que identifiquem os diferentes tipos de rochas e minerais. Em Ciências 
Naturais, os alunos identificaram e caracterizaram os diferentes tipos de rochas e 
minerais. Aspetos positivos: O interesse e motivação manifestados pelos alunos no 
decorrer da atividade. Aspetos negativos: A não realização da exposição no final do 3.º 
período, que possivelmente ficará adiada para o próximo ano letivo. Participaram 29 
alunos e 2 professores. 

Projeto Eça 
dinâmica da 
turma 10º G - 
"Manta de 
retalhos" 

Maria Helena Sá, Diretora de 
turma do 10.º G, e 
professores da turma, com a 
colaboração de familiares dos 
alunos, pai delegado e 
senhoras de um lar de idosos. 

Ao longo do ano 
e exposição na 
última semana de 
aulas. 

A atividade desenrolou-se ao longo do ano como previsto. O pai delegado da turma, pai 
da delegada de turma no segundo período entregou às senhoras de um lar de idosos os 
retalhos confecionados pelos alunos e familiares, para estas os "coserem". No dia 7 de 
junho a manta foi exposta a toda a comunidade escolar. Aspetos positivos: Houve um 
trabalho de equipa entre as várias gerações (alunos, familiares, professores, idosas de 
um lar) e a Escola, resultando dele uma "manta de retalhos" que faz alusão à importância 
da Escola na vida. Estabeleceu-se uma aproximação entre a família (encarregados de 
educação) e a Escola que favoreceu e alicerçou laços importantes de comunicação 
Escola/encarregados de educação. Aspetos negativos: Alguns alunos não cumpriram os 
prazos para a entrega dos "retalhos" à delegada. Participaram 23 alunos, 2 professores, 
pais e familiares dos alunos e utentes de um lar de idosos de Esposende. 

Correio do Amigo 
Biólogo/Geólogo 

Alice Dias, Ana Felgueiras, 
Emília Subida, Helena 
Fernandes, Teresa Cristino e 
Teresa Moreira com a 
colaboração de Alunos do 11º 
ano de Biologia e Geologia 

Ao longo do ano 
letivo 

Os alunos das turmas envolvidas trocaram entre si questões relacionadas com os 
conteúdos programáticos da disciplina de Biologia e Geologia. As professoras que 
lecionaram a disciplina serviram de "correio" entre os alunos. A atividade foi bastante 
participada e os alunos revelaram muito empenho e interesse na mesma. Aspetos 
positivos: Empenho da maior parte dos alunos. Atualização dos conhecimentos 
lecionados. Preparação para o exame nacional. Aspetos negativos: Nada a registar. 
Participaram 177 alunos e 6 professores. 

Projeto Amigo 
Biólogo/Geólogo 

 Alice Dias, Emília Subida 
com a colaboração de Ana 
Maria Felgueiras, Helena 
Fernandes, Teresa Cristino, 
Teresa Moreira e alunos do 
11º ano de Biologia e 
Geologia 

Ao longo do ano 
letivo 

Atividades realizadas: Atualização do Website. Troca de correspondência amigo 
biólogo/geólogo. Concurso documentário/vídeo amigo biólogo/geólogo. Atualização do 
Website. Troca de correspondência amigo biólogo/geólogo. Concurso 
documentário/vídeo amigo biólogo/geólogo. Os docentes atualizarão o website "Amigo 
Biólogo/Geólogo" onde é divulgado o projeto e todas as suas atividades. Os alunos 
envolvidos neste projeto trocam correspondência onde constam questões sobre os 
conteúdos programáticos da disciplina de Biologia e Geologia. No final do ano letivo será 
realizado um concurso "O melhor documentário/vídeo do amigo biólogo/geólogo". 
Aspetos positivos: Todos os objetivos foram plenamente atingidos cumprindo-se assim a 
planificação apresentada no início do ano letivo. Os alunos utilizaram os materiais 
disponibilizados, inclusive apresentaram sugestões interessantes que foram tidas em 
conta pelas coordenadoras do website. Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 
177 alunos e 6 professores. 

Projeto Eça 
Dinâmica 

Albertina Anjo; Fátima 
Guedes; Margarida Costa; 
Vicente Craveiro; Luiza 
Costa. 

Ao longo do ano 
letivo 

O Eça Dinâmica 12/13 associou-se ao Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações 2012 e escolheu como tema - Escola, Gerações e Saúde. 
Responderam ao desafio 29 turmas (63% das turmas da escola): uma turma do 3.º CEB; 
7 turmas do 10.º ano; 12 turmas do 11.º ano; e 9 turmas do 12.º ano. Como aspetos a 
melhorar foram identificados: a necessidade de rever os procedimentos de recolha das 
propostas de participação no projeto e encaminhamento para o NPA, para integração no 
PAA. Como principais aspetos positivos salienta-se: o envolvimento de um número 
considerável de alunos, professores, EE e familiares em geral, para além de vários 
outros participantes, nomeadamente de algumas ISS. A equipa realça os projetos: 11.º 
H, com as áreas de Inglês e Desenho, e resultando uma exposição de trabalhos com 
textos e desenhos de rostos de várias gerações; 10.º G, com a execução de uma manta 
de retalhos da autoria conjunta dos alunos, familiares e senhoras de Lar de Idosos de 
Esposende; 12.º B, “Sempre a Mexer”, que envolveu uma caminhada, dança aeróbica e 
rastreios de saúde, com uma participação significativa de idosos e professores; 12.º D, 
que encerrou com uma palestra pelo Professou Doutor Pinto da Costa, subordinada ao 
tema “Jovens: álcool e drogas”. Foram assinalados os Dias Comemorativos: Dia das 
Vocações; Dia Mundial do Sono; Dia Mundial da Saúde; Dia Mundial do Sorriso; Dia 
Internacional da Família; entre outros. Os trabalhos dos alunos encheram os corredores 
da ESEQ nas semanas que antecederam o final do 1.º, 2.º e do 3.º períodos. 
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Tabela 4.3.12K - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Projeto Eça 
dinâmica: Rotas 
de gerações pela 
ESEQ 

Maria Filomena Pacheco, 
Carlos Rodrigues, Alunos do 
11.º C com a colaboração de 
Pais e Encarregados de 
Educação 

Ao longo do ano 
letivo 

A atividade decorreu em 4 fases: recolha de informação, produção de textos pelos 
alunos, recolha de testemunhos de familiares sobre a ESEQ. A última fase de 
composição de um livro em tipografia não se concretizou. Aspetos positivos: O interesse 
de alguns alunos pela pesquisa das ligações dos seus familiares à ESEQ. Aspetos 
negativos: O abandono da última fase do projeto por força da pressão a que os alunos 
ficaram sujeitos por ser um ano com exames nacionais (Física e Química e Biologia e 
Geologia) e por apenas terem tornado prioritário o seu estudo em detrimento da sua 
formação como cidadãos solidários e cooperantes em projetos mais alargados. 
Participaram 26 alunos e 1 professor. 

Website "Amigo 
Biólogo/Geólogo" 

Alice Dias e Emília Subida Ao longo do ano 
letivo 

No início do ano letivo foi criado o website Amigo Biólogo/Geólogo cujo objetivo é 
divulgar, junto da comunidade educativa, o projeto Amigo Biólogo/Geólogo. Ao longo do 
ano as docentes foram disponibilizando materiais diversos (vídeos, powerpoints, notícias, 
pdf, exames nacionais, testes intermédios, fichas de trabalho, resumos, espaço de 
esclarecimento de dúvidas) de apoio ao estudo. Aspetos positivos: Todos os objetivos 
foram plenamente atingidos cumprindo-se assim a planificação apresentada no início do 
ano letivo. Os alunos utilizaram os materiais disponibilizados, inclusive apresentaram 
sugestões interessantes que foram tidas em conta pelas coordenadoras do website. 
Aspetos negativos: Nada a registar. Participaram 79 alunos e 2 professores. 

Projeto da 
Coordenação da 
Educação para a 
Saúde 

Teresa Cristino, Margarida 
Coelho, Alice Dias, Elsa 
Almeida com a colaboração 
de Enfermeiras do Centro de 
Saúde da Póvoa de Varzim, 
Psicóloga Conceição Prisco e 
Estagiária Marlene Gomes, 
Assistente social Tiago 
Pacheco, Coordenadora de 
Diretores de Turma Albertina 
Anjo, Diretores de Turma e 
Professores do grupo 520 

Todo o ano Atividades realizadas: Promover e dinamizar rastreios de saúde ao nível da dentição, 
audição, visão, cardiovascular, diabetes, índice de massa corporal e hábitos alimentares, 
aos alunos do 10.º ano. Divulgação e apoio ao Funcionamento do GIAA (Gabinete de 
Informação e Apoio ao Aluno). Promover e apoiar a dádiva de sangue na ESEQ. Apoiar a 
luta contra o cancro com a comemoração de datas importantes sobre este tema. Apoiar 
projetos integrados no âmbito da educação para a saúde e educação sexual, nas áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares. Foram feitos rastreios de saúde ao nível 
cardiovascular, diabetes, índice de massa corporal e hábitos alimentares, aos alunos do 
10.º ano e uma turma de 12.º ano. Divulgação e apoio ao Funcionamento do GIAA 
(Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno). Foi feita uma recolha de sangue na ESEQ. 
Foi comemorado o dia Mundial da luta contra o cancro. Foram concretizados os objetivos 
inicialmente propostos, com a colaboração de todos os professores, especialmente os 
diretores de turma, professores e alunos dos 10.º anos e os professores e alunos de 
Biologia e Geologia de 11.º e da restante comunidade escolar. Aspetos positivos: Boa 
adesão dos alunos e restante comunidade escolar às atividades propostas. Aspetos 
negativos: Falta de tempo manifestada pelos professores e alunos especialmente nos 
anos com exames para algumas atividades. Diminuição do número de professores da 
equipa da educação para a saúde. Participaram 300 alunos, 30 professores e 2 
assistentes técnicos/operacionais e 3 enfermeiras do Centro de Saúde. 

Ajudar os Outros 
(Helping Others) 

Maria Albertina Anjo e alunos 
do 11.º A 

Todo o ano letivo Atividades realizadas: Visita à Instituição Maria da Paz Varzim. Entrega de 
brinquedos/alimentos e outros a crianças/jovens carenciados. Produção escrita e oral de 
textos alusivos ao trabalho de voluntariado. Discussão entre grupos e a nível do grupo 
turma sobre instituições de voluntariado/solidariedade. Investigação/pesquisa sobre 
organizações nacionais/internacionais de voluntariado. Seleção e apresentação de uma 
instituição por um grupo de alunos aos restantes da turma (produção oral e escrita).  
Interpretação de textos sobre desigualdades entre países/camadas sociais, etc. 
Consciencialização dos alunos sobre desigualdades sociais, valores, riqueza/pobreza, e 
outros tendo como objetivo o desenvolvimento de competências a nível do exercício de 
uma cidadania ativa e responsável. Vista à Instituição Maria da Paz Varzim no final do 1.º 
período. Sensibilização para a importância do trabalho de voluntariado. Aspetos 
positivos: Tomada de consciência dos alunos para alguns dos problemas sociais que 
afetam o mundo, nomeadamente a comunidade local em que a ESEQ está inserida. 
Desenvolvimento de competências a nível do saber-ser/estar. Utilização da língua 
inglesa como instrumento de investigação/pesquisa. Aspetos negativos: Não se 
referenciaram. Participaram 26 alunos e 1 professor. 

Desporto 
Escolar-Natação 

Célia Carmo e Ricardo 
Rodrigues - coordenador do 
desporto escolar com a 
colaboração de Piscinas do 
clube desportivo da póvoa 

Todo o ano letivo Atividades realizadas: Aulas de natação para todos os alunos inscritos no desporto 
escolar. 4 Encontros de natação promovidos um por mim e três pelo desporto escolar-
Porto. Participação nos campeonatos regionais e nacionais de Natação do desporto 
escolar. As aulas decorreram nas piscinas do clube desportivo da póvoa, às quartas das 
9.30 às 11.25 e sextas das 8.30 às 10.20. O primeiro encontro realizou-se nas piscinas 
do CDP, organizado por mim; os restantes encontros realizaram-se nas piscinas 
municipais de Folgosa-Maia. Aspetos positivos: As aulas de natação do desporto escolar 
permitiram aos alunos da eseq terem uma prática desportiva semanal, assim como, 
melhorarem a sua técnica de natação. Para além disto, permitiu-lhes participarem em 
competições com alunos de sensivelmente 30 escolas da zona do Porto. Aspetos 
negativos:  A dificuldade em conciliar os horários dos alunos com o das aulas pois a 
alteração das aulas de 90 para 100 minutos dificultou o encaixe das aulas de natação 
nos horários dos alunos de diferentes turmas. Participaram 25 alunos e 1 professor. 

Exposição do dia 
do livro 

Graça Dinis com a 
colaboração de professor e 
alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

Atividades realizadas: Exposição de trabalhos dos alunos (pinturas e desenhos) 
comemorativos do dia do livro animando espaços como o hall de entrada da escola, 
corredor da entrada e corredor em frente à biblioteca da escola. Aspetos positivos: 
Lembrar o livro e sua importância no mundo do conhecimento. Os alunos participaram 
com entusiasmo, a comunidade escolar apreciou. Aspetos negativos: não existiram. 
Participaram 24 alunos e 1 professor. 
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Tabela 4.3.12L - Atividades por ordem cronológica 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE 
REALIZAÇÃO BREVE AVALIAÇÃO 

Troca de 
correspondência 
com pen-pals 
Turcos 

Maria Albertina Anjo e alunos 
do 11.º G 

Todo o ano letivo Atividades realizadas: Troca de cartas entre alunos do 11.º G e alunos da escola Fen 
Lisesi  em Kozan - Adana - Turquia. Os alunos investigaram aspetos socioculturais da 
Turquia e aprofundaram competências a nível do saber-ser/estar. Foram realizadas 
apresentações orais sobre aspetos culturais deste país e elaborados textos (produção 
escrita) que visaram a investigação sobre personalidades de destaque a nível da religião, 
desporto, cultura, história, etc. Pretendeu-se alargar a cultura geral dos alunos e exercitar 
o espírito crítico e autonomia. Foram realizadas todas as atividades previstas. Trabalho 
de investigação (internet); trabalho individual, pares e grupo. Produção escrita e oral 
/interação oral. Atividades de troca de correspondência ao longo do ano letivo. Momentos 
de apresentação oral ao longo do 3.º período, elaboração de textos (produção escrita): 
ao longo do 2.º período. Apresentação e utilização de técnicas de elaboração da carta 
formal/informal e e-mail. Discussão (grupo turma) de temas alusivos ao multiculturalismo; 
exploração de temáticas do mundo cristão/mundo muçulmano. Aspetos positivos: 
Alargamento de competências socioculturais e linguísticas dos alunos. Utilização da 
língua inglesa em situação real de comunicação. Projeção da ESEQ no exterior. Grande 
adesão por parte dos alunos e grande enriquecimento cultural. Aspetos negativos: Não 
se verificou. Participaram 24 alunos e 1 professor. 

Fórum escolas - 
exposições 

Graça Dinis com a 
colaboração de professores e 
alunos 

3.º Período Fórum escolas com exposição de trabalhos dos alunos das turmas 12.ºI e 12.ºH, sendo 
responsável Graça Dinis e colaboradores Vicente Craveiro e Conceição Prisco. 

Celebrating Age Maria Albertina Anjo com a 
colaboração de alunos das 
turmas do 11.º A, G, H, N e 
12.º A, D e docentes Alda 
Ferreira, Altina Liberal, Zélia 
Pereira e Isabel Moreira. 

Final dos 3 
períodos 

As turmas do 11.º A, G e N elaboraram textos escritos sobre uma personalidade das 
suas relações pertencente à 3ª geração. Estes trabalhos foram expostos no final do 1.º 
período. A turma do 11.º H elaborou desenhos, nomeadamente expressões faciais/rostos 
de personalidades de várias gerações; estes trabalhos apresentavam frases alusivas à 
temática do envelhecimento (exposição - 2.º período); os alunos do 12.º A elaboraram 
receitas fornecidas pelas avós que foram expostas no final do ano letivo; a turma do 12.º 
D realizou uma apresentação oral sobre comportamentos de irreverência e rebeldia dos 
jovens (3.º período). Os alunos do 11.º N fizeram pesquisa sobre a importância do riso e 
produziram pequenos textos sobre esta temática (3.º período). Aspetos positivos: 
Abertura da escola à comunidade e envolvimento de um grande número de alunos numa 
temática comum à escola (Projeto Eça Dinâmica) e ao ano europeu do envelhecimento 
ativo. Possibilidade de adaptar o projeto às especificidades de cada turma. Aspetos 
negativos: Articular os trabalhos dos alunos com a lecionação dos conteúdos 
programáticos, sobretudo nas turmas de 11.º ano e 12.º ano, uma vez que estes anos de 
escolaridade sofreram uma redução da carga horária na disciplina de inglês. 
Participaram 110 alunos e 6 professores. 
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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. 

 
1. INTRODUÇÃO 

Durante o ano letivo de 2012/2013 a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da 
Escola Secundária Eça de Queirós, (APEEAESEQ), tal como já estava espelhado no seu Plano de Atividades, 
concretizou ações de carater sociocultural e desportivo com a finalidade de reforçar a ligação dos Pais e 
Encarregados de Educação à Associação e à Escola; reforçar do papel da Associação, enquanto principal 
interlocutor junto da direção da Escola; aumentar e diversificar as áreas de intervenção e oferta no apoio às 
famílias carenciadas; 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 Plano de Atividades estar à altura da escola de 
referência, de rigor e excelência que escolhemos para os nossos educandos. 

 
2. ATIVIDADES REALIZADAS 

a) Atividades de Carácter Informativo 
Através da página da escola, facebook, jornais locais, rádio e circulares informativas 

b) Atividades de Carácter Associativo 
Colaboramos nas atividades propostas pela escola e Estimulou permanentemente a envolvência da 

comunidade escolar e a APEEAESEQ E Defendeu de forma firme e convicta o direito dos Alunos, Pais e 
Encarregados de Educação; 

c) Atividades Internas da APEEAESEQ 
Efetuou reuniões ordinárias de acordo com o estabelecido nos seus estatutos; 

Convocou, coordenou e efetuou uma reunião e Assembleias-Geral de Pais e Encarregados de Educação 
extraordinária para aprovação dos novos estatutos da APEEAESEQ 

Efetuou duas reuniões trimestrais com os encarregados de educação de forma a fomentar uma maior 
interação entre os pais e a escola, e incentivar o envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação com a vida 
escolar; 
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Reuniu, com a associação de estudantes e com os representantes dos pais das turmas, para desenvolver 
atividades conjuntas, obter e fornecer informações, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e bem-
estar dos alunos na escola; 

Promoveu campanhas de angariação de novos sócios ao longo de todo ano; 

Colaborou com a Associação de Estudantes sempre que solicitada; 

Transmitiu à Direção da ESEQ as preocupações apresentadas pelos Pais e Encarregados de Educação; 

Fomentou a participação dos Pais e Encarregados de Educação nas atividades escolares e festivas; 

Desenvolveu atividades com os Pais e Encarregados de Educação sobre temas atuais e 
interdisciplinares, que favorecessem a educação dos alunos, nomeadamente a realização de uma Palestra 
proferida pela Doutora Elvira Ferreira sobre Competitividade vs Ansiedade; 

d) Atividades de Carácter Pedagógico 
Integrou o Conselho Pedagógico e esteve presente em todas as reuniões convocadas, participando 

efetivamente em prol dos direitos dos Alunos, pais e encarregados de Educação representados; 

Integrou o Conselho Geral e participou ativamente no mesmo, participando efetivamente em defesa dos 
interesses dos alunos, pais e encarregados de Educação representados; 

 Reuniu, sempre que necessário, com o Diretor da Escola, para formalizar o desenvolvimento de 
atividades conjuntas, obter e fornecer informações e alertar e sensibilizar para situações anómalas, contribuindo 
para a melhoria da qualidade do ensino e bem-estar dos alunos na escola; 

Associarmo-nos ao quadro de Excelência e Mérito; 

e) Atividades de Carácter Protocolar 
Em todos os eventos para os quais foi convidada a APEEAESEQ fez se representar; 

Representou os pais e encarregados de educação de forma efetiva, efetuando a interligação com 
quaisquer entidades; 

f) Atividades de carácter Cultural 
Promoveu em colaboração com ESEQ e diferentes Instituições atividades de carater cultural de forma a 

enriquecer a formação dos pais e alunos. 

Realizou a Festa de Encerramento do Ano Letivo 07 de junho de 2012. Esta foi a atividade que mais 
recursos materiais e humanos envolveu. Dividiu-se em 2 partes: das 10 h às 16 h demonstração Desportiva. Das 
19 h às 23 h Churrasco e Concurso de Bolos e Sobremesas; 
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g) Atividades de Carácter Social 
Desenvolveu atividades sociais tais como o apoio a alunos carenciados ou com dificuldades pedagógicas, 

junto da Comunidade Escolar, através da realização da Campanha Eça Solidária; 

Participou no Movimento pela Paz. Esta atividade caracterizou-se pela colaboração desta associação no 
Encontro pela Paz promovido pela CMPV e a convite da mesma; 

Realizou o Banco de Recolha e Troca de Manuais Escolares  

Esta foi a última atividade da APEEAESEQ, visou reutilizar os manuais escolares. Aberta a todos os 
alunos do concelho e outros concelhos em redor e através da comunidade reutilizar.org a todo o país, com a 
estreita colaboração da ESEQ, fizemos a recolha e troca manuais escolares e entregamos aqueles que já não 
podiam ser reutilizados ao Banco alimentar contra a fome no âmbito da sua campanha Papel por Alimentos.; 

 
3. AVALIAÇÃO GLOBAL 

Este foi mais um ano letivo em que as famílias tiveram que continuar a adaptar-se 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 Plano de Atividades agradecemos à Direção da escola, toda a 
disponibilidade, amabilidade, colaboração e por terem acreditado como nós, que juntos pudemos 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.  

Aos funcionários da ESEQ, sem o seu dinamismo e colaboração, nunca teríamos concretizado este 
Plano. Registamos aqui o nosso agradecimento ao Sr. Milhazes, Coordenador Operacional, e à sua equipa. 

Por último, um agradecimento muito especial a todos os membros da Associação de Pais e família, que 
sem a sua colaboração seria colocar em prática muitas das ações decorridas. 

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. 

A Direção da Associação 

 (Fim de transcrição) 
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6. RESULTADOS ESCOLARES 

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

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

• Diminuição da taxa de abandono escolar aproximando‐a de zero 
• Obtenção de  taxas de  sucesso escolar no Ensino Básico  superiores às  taxas homólogas 
verificadas a nível nacional 

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

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

seguintes: 

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

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

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

6.2. TAXAS DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA / APROVAÇÃO 

As taxas aprovação foram calculadas com base nos mesmos critérios do ano transato e que são aqueles 
que utiliza o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE). Os indicadores finais e globais das 
ESEQ encontram-se na tabela 6.2.1. 

Tabela 6.2.1 - Quadro comparativo dos resultados escolares (2011/12 e 2012/13) 
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Globalmente, os resultados escolares da ESEQ, em 2012/2013 pioraram relativamente ao ano letivo 

anterior (-5,0% de transições/aprovações). Verificaram-se taxas máximas de aprovação (100%) nos 7.º e 9.º 
Anos do Ensino Básico e nos 1.º e 2.º anos do Ensino Profissional. 

As taxas de aprovação no Ensino Secundário Regular foram inferiores às do ano passado em todos os 
anos de escolaridade. Esta quebra nos resultados escolares deveu-se, sobretudo, à introdução de duas medidas 
tendentes a uma melhor preparação dos alunos para os exames nacionais – realização de testes intermédios e 
realização de testes de avaliação de estrutura e grau de dificuldade idênticos aos dos exames – que fizeram 
aumentar o grau de exigência na avaliação dos alunos e, em certa medida, justificam esta quebra nos resultados 
escolares. 

Note-se, no entanto, que em 2012/13, 85,3% dos alunos matriculados nesta escola conseguiram 
transitar de ano e/ou concluir os estudos, menos 5,0% que no ano letivo transato mas, ainda assim, um 
número bastante superior aos valores nacionais homólogos (vide Tabela 6.2.2) 

 
Tabela 6.2.2 - Quadro comparativo dos resultados escolares (na ESEQ e Nacionais) - 2012/13 

 
Tal como nos últimos cinco anos letivos, as taxas de sucesso escolar dos alunos da ESEQ, em 2012/13, 

continuaram a ser superiores às homólogas nacionais, em todos os anos de escolaridade e cursos 
oferecidos, conforme compromisso ínsito no Contrato de Autonomia. 

 
Tabela 6.2.3 - Número de Diplomas Emitidos 2012/13 

  

Alunos matriculados no 
12.º Ano 

N.º de Diplomas  Rácio 

2011/2012  299 236  78,9% 
2012/2013  335 247  73,7% 

 

88,6% 10,2%

88,7% 10,1%

82,7% 17,3%

85,5% 10,7%

81,1% 18,9%

81,2% 3,0%

78,2% 5,5%

83,5% 4,8%

86,1% 2,2%

63,3% 10,0%

88,6% 2,1%

98,1% 1,9%

99,3% 0,7%

62,3% 13,6%

Básico 98,8%

Regular 98,8%

Taxa de Sucesso 

da UO Nacional
Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo ESEQ‐NAC

9º Ano 100,0%

Secundário 84,2%

7º Ano 100,0%

8º Ano 96,2%

11º Ano 88,3%

12º Ano 73,3%

Regular CH 83,7%

10º Ano 88,3%

2º Ano 100,0%

3º Ano 75,9%

Profissional 90,8%

1º Ano 100,0%
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A Tabela 6.2.3 evidencia a redução verificada nas taxas de conclusão, referida anteriormente na Tabela 
6.2.1 (-24,1% no 3.º Ano do curso profissional e -1,5% no 12.º Ano). Embora fossem emitidos mais diplomas, 
verificou-se uma diminuição do rácio alunos matriculados/diplomas emitido. 

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

 
 

Tabela 6.2.4 - Quadro comparativo das classificações médias obtidas 
na primeira fase dos exames nacionais, pelos alunos internos – 2012/13 

 

 
 

Os alunos da ESEQ obtiveram classificações médias positivas, iguais ou superiores a 10 valores, em 
todos os exames nacionais realizados na primeira fase, exceto em História A (9,8), e Biologia e Geologia B (9,9). 
Os resultados dos alunos do 9.º Ano foram 20 e 26 pontos superiores aos homólogos nacionais em Português e 
Matemática, respetivamente. (Tabela 6.2.4) 

Os resultados dos alunos da ESEQ nos exames nacionais foram substancialmente melhores do que no 
ano transato quer no número de negativas quer quando comparados com os homólogos nacionais. Contudo, 
mesmo tendo melhorado relativamente a 2012, em três disciplinas os resultados foram inferiores aos homólogos 
nacionais, pelo que, neste indicador, não se atingiu o objetivo estabelecido no Contrato de Autonomia. 
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Figura 6.2.1 – Acesso ao ensino superior – 2012/13 

 
 

Pela análise do gráfico da Figura 6.2.1, verifica-se que 90% dos alunos candidatos acederam ao ensino 
superior na primeira fase de candidatura, mais 5% do que em 2011/12. 
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Tabela 6.2.5-Evolução do Quadro de Excelência – 2012/13 

 
 

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

concluir que 11% dos alunos matriculados integraram o Quadro de Excelência em 2012/2013, percentagem 
superior à verificada em 2011/2012. (Tabela 6.2.5) 
 

Tabela 6.2.6 - Dados relativos ao abandono escolar – 2012/2013 

 
 
A Tabela 6.2.6 permite enunciar algumas conclusões relativas ao abandono escolar em 2012-2013: 

1. Não se verificou qualquer desistência no Ensino Básico.  

2010/2011 2011/2012 2012/2013

7º 2 2 4

8º ‐ 3 2

9º ‐ ‐ 2

10º 37 33 25

11º 25 36 38

12º 66 44 58

Total  130 118 129
Total Alunos da ESEQ 1119 1156 1191

Taxa de Integração no QE 12% 10% 11%

Número de alunos do Quadro de Valor e Excelência, por ano de 
escolaridade

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Modalidade AM + EF AM + EF AM + EF

7º Ano 0 1 0

8º Ano 0 0 0

9º Ano 0 0 0

Total Ensino Básico 0 1 0

1º Ano 6 2 0

2º Ano 4 1 1

3º Ano 0 0 0

10º Ano 9 8 3

11º Ano 7 10 9

12º Ano 7 13 13

Ensino Secundário 33 34 26

Desistência Total (Exclusão por faltas + Anulação de matrícula) 33 35 26

Total de Alunos Matriculados (excluídas as transferências) 1119 1156 1191

Taxa de Desistência  2,9% 3,0% 2,2%
AM ‐ Anulação de matrícula

EF ‐ Exclusão por excesso de faltas

ABANDONO ESCOLAR

Básico Regular

Profissional  de Multimédia

Sec. Científico‐Humanísticos
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2. Quanto ao Ensino Secundário, verificaram-se vinte e cinco casos de anulação de matrícula e um caso 
de exclusão por excesso de faltas, correspondentes a uma taxa de abandono/desistência de 2,2% dos 
alunos matriculados: oito pontos percentuais a menos que no ano letivo anterior.  

3. Dos vinte e seis casos de anulação de matrícula, a ESEQ tem conhecimento de que apenas cinco se 
podem considerar efetivamente “abandono” uma vez que os alunos, menores de idade, ou ingressaram 
no mundo do trabalho ou deixaram a ESEQ e não tinham qualquer ocupação em vista. Dos restantes 
vinte e um, três foram residir para o estrangeiro. Seis alteraram o seu percurso escolar, demandando 
cursos de cariz profissional diferentes dos oferecidos por esta escola e doze tinham mais de 18 anos.  

6.3. NOTAS FINAIS RELATIVAS AOS RESULTADOS E ABANDONO ESCOLARES 

Ao longo de 2012/2013 são de salientar as seguintes evidências: 
A taxa de transição/aprovação piorou 5,0% relativamente a 2011/2012, situando-se nos 85,3%.  
Em todos os anos de escolaridade, as taxas de “sucesso escolar” da ESEQ foram superiores às 

homólogas nacionais e superiores a 85%, exceto nos anos terminais do secundário - no 12.º Ano a taxa de 
sucesso foi de 73,3% e no 3.º Ano do curso profissional, foi de 75,9%. Em ambos os casos, superiores às 
homólogas nacionais em 10,0% e 13,6% respetivamente. 

A percentagem de alunos que ascenderam ao Quadro de Excelência em consequência de resultados 
escolares excecionais aumentou 1% relativamente a 2011/2012.   

O abandono escolar diminuiu 0,8% relativamente a 2011/2012, situando-se em 2,2%. 
Nas dezoito disciplinas sujeitas a exame nacional, as classificações médias alunos da ESEQ foram 

superiores às homólogas nacionais em quinze e inferiores em três. 
A taxa de colocação dos alunos no ensino superior – 1ª fase – foi de 90%, superior à verificada no ano 

transato (+5%), superando o objetivo fixado no Contrato de Autonomia. 
Os resultados obtidos ao nível das taxas de sucesso escolar e das taxas de abandono/desistência estão 

perfeitamente alinhados com os objetivos previstos no Projeto Educativo e no Contrato de Autonomia da 
ESEQ. 

Os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais melhoraram relativamente ao ano transato 
mas ainda não atingiram o objetivo ínsito no Contrato de Autonomia e definido no início o ano letivo. 
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7. AVALIAÇÃO GLOBAL 

A execução do Plano de Atividades de 2012/2013 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 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 e no Contrato de Autonomia da ESEQ. 

São de destacar: 

1. A vista do Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, Dr. João Almeida, à ESEQ no dia 
14/9/2013 e a sua participação na reunião de receção aos pais e encarregados de educação dos alunos. 

2. A certificação do Sistema de Gestão de Qualidade pelo referencial NP EN ISO 9001:2008. 

3. A aquisição e instalação do Sistema de Gestão Integrada Escolar e concomitantes procedimentos de 
adaptação e formação de pessoal tendo em vista o seu funcionamento em pleno. 

4. A renegociação junto da tutela de novo Contrato de Autonomia para o triénio 2012-15. 

5. A realização de reuniões com os Departamentos Curriculares, nas quais se estabeleceram objetivos a 
alcançar pela ESEQ no presente ano letivo. 

6. 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. 

7. A alteração do Regulamento Interno da ESEQ visando adequá-lo às exigências decorrentes da lei. 

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

9. A qualidade e quantidade das iniciativas referenciadas no presente documento na senda, aliás do que vem 
sendo refletido em anteriores relatórios de atividades, levadas a cabo pelos diferentes órgão e estruturas da 
ESEQ.   

10. O aperfeiçoamento dos procedimentos de planificação, execução e prestação de contas das diversas 
estruturas e serviços da ESEQ. 

11.  O processo de transição decorrente da composição do novo gabinete do Diretor na sequência da sua 
indigitação pelo Conselho Geral da ESEQ para continuidade no cargo por mais um mandato, 

12. 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 
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variadas atividades desportivas, num total de total de 100 propostas (apenas menos uma do que n o ano 
anterior). 

13. O caráter aberto e dinâmico do PAA da ESEQ que acolheu, após aprovação do documento original, 42 
novas propostas apresentadas ao longo do ano letivo. De todas, apenas 2 (2%) não se vieram a realizar. 

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

15. A continuidade da edição do Anuário Escolar 2011/2012 e da publicação do Jornal ECOS  - 5.ª edição. 

16. O desenvolvimento das atividades ligadas ao clube de Cinema 8 e Meio, nomeadamente a 6.ª edição do 
Concurso Nacional de Vídeo Escolar. 

17. Várias obras de manutenção e beneficiação efetuadas, especialmente as obras de recuperação e 
manutenção de instalações e equipamentos. 

18. 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. 

19. A continuidade e a progressiva melhoria dos procedimentos de avaliação interna, os desenvolvidos pela 
SADRA, no âmbito dos resultados escolares. 

20. O empenho dos departamentos curriculares e coordenadores das várias estruturas, bem como da 
comunidade escolar, na resposta às solicitações cada vez mais exigentes colocadas à instituição ESEQ. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Todos os esforços que permitiram que a ESEQ – e as restantes escolas e agrupamentos do concelho – não 
participassem nos processos de agregação que se verificaram por todo o país  

24. A melhoria dos resultados escolares tendo por referência os resultados homólogos nacionais. 

A todos quantos contribuíram para o sucesso de mais um ano letivo, o nosso agradecimento. 

Póvoa de Varzim, 21 de novembro de 2013 
O Diretor 

 José Eduardo Lemos 
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8. APROVAÇÃO 

O Conselho Geral da ESEQ, reunido em 11/12/2013, nos termos da alínea f) do artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º75/2008 de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, aprovou, por 
unanimidade, o presente relatório de execução do Plano Anual de Atividades 2012/13, uma vez que o mesmo 
espelha a cabal execução das variadíssimas atividades que, a todos os níveis, foram realizadas na Escola.  

 

 
O Presidente do Conselho Geral 

 
José Carlos Henriques Silva 

 
 
 

 


