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Mensagem do Diretor da ESEQ 
 

Quando a Escola Secundária Eça de Queirós celebrou o seu Contrato de Autonomia com 

o Ministério da Educação fê-lo na convicção de que tal seria o corolário da afirmação da escola 

enquanto estabelecimento de ensino com um longo e prestigiado historial no sector do Ensino 

em Portugal e, também, como uma oportunidade de dar um expressivo passo no sentido de 

buscar maior eficiência no cumprimento da sua missão através de medidas ajustadas e 

pensadas no seu seio. 

De alguma forma pressupunha, a contratualização assumida, a libertação de alguns 

constrangimentos decorrentes de um sistema educativo centralizador e controlador. Em 

simultâneo, sabia também a ESEQ que as suas responsabilidades educativas e sociais 

aumentariam consideravelmente: por um lado teria de dar resposta aos compromissos 

assumidos – melhoria de resultados escolares e diminuição das taxas de abandono – por 

outro, quiçá mais importante, o sucesso da “aventura” poderia constituir-se como contributo 

para o estabelecimento de um modelo de que todo o sistema de ensino beneficiaria, em sede 

de reforma futura. 

A assunção de tal desafio coincidiu com a introdução de importante medidas legais, 

polémicas algumas, no Sistema Educativo: lembremo-nos do processo de avaliação de 

professores, do estatuto do aluno, do novo modelo de gestão das escola, etc. o que causou 

alguma perturbação no desenvolvimento da autonomia mas a que a ESEQ, cremos 

convictamente, soube dar resposta capaz nunca esquecendo o rumo que havia definido em 

tempo. 

O reforço da autonomia da ESEQ constitui-se como um importante objetivo desta Escola 

pois, estamos certos, melhorará o serviço prestado à comunidade e permitirá à ESEQ enfrentar 

melhor os desafios que hoje, e no futuro, se colocam às escolas públicas e ao sistema de 

ensino em geral. A ESEQ abraçou esta causa como um dever sabendo, porém, que o caminho 

de reforço da autonomia não estaria isento de riscos e dificuldades.  

 O papel da ESEQ neste contexto tem sido, e continuará a ser, um cadinho cujas 

experimentações podem ser fundamentais para o estabelecimento de modelos a aplicar no 

sistema educativo de modo a garantir à população o direito a um ensino de qualidade, capaz 

de corresponder às legítimas expetativas e interesses dos alunos e famílias. 
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No final da vigência do primeiro Contrato de Autonomia, o Diretor entende que a ESEQ 

deve manter uma linha de continuidade na sua ação de procura de melhores resultados 

escolares, bem como no rigor e transparência que têm procurado seguir na prestação do seu 

serviço público de educação.  

A execução do Contrato de Autonomia fortaleceu a convicção de que é possível 

aprofundar a autonomia da ESEQ e reforçar o reconhecimento e a confiança dos agentes 

educativos e da sociedade em geral nesta instituição de ensino público. 

 

 

Póvoa de Varzim, 14 de março de 2012, 

O Diretor 

José Eduardo Lemos de Sousa 
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1. Nota introdutória 

1.1. Introdução 

 

O Contrato de Autonomia celebrado entre a Escola Secundária Eça de Queirós – PVZ, a 

Direcção Regional de Educação do Norte e o Ministério da Educação, em 10 de Setembro de 

2007, prevê pelo seu n.º 2 do art.º 4.º, a avaliação periódica e consequente do seu grau de 

execução. Por outro lado a Portaria n.º 1260/2007 de 26 de Setembro, através da alínea a) do 

n.º 3, prevê a adoção pelas escolas de dispositivos e práticas de autoavaliação bem como, 

através do seu art.º 8.º, a produção de um relatório anual de progresso.  

No entanto, chegados ao final do período contratualizado - Julho 2011 - e apresentado o 

relatório de progresso relativo à execução do Contrato no ano letivo de 2010/11, entendeu-se 

como necessária a apresentação de um documento crítico, de carácter global que, de forma 

necessariamente sucinta, apresentasse o estado de evolução das atividades desenvolvidas 

desde o início do contrato até à presente data. 

O presente Relatório de Autoavaliação é, pois, um documento de síntese, não 

necessariamente um mero somatório de anteriores relatórios intercalares que, entretanto, 

foram sendo produzidos. 

 A metodologia subjacente à sua elaboração assentou na audição das diferentes 

estruturas da ESEQ implicadas no Plano de Desenvolvimento da Autonomia, na recolha e 

observação de atividades e processos desenvolvidos e na análise de dados recolhidos pertença 

da ESEQ. Procurou-se apresentar, também, algumas anotações sobre pontos fortes e fracos da 

ação desenvolvida. 

O presente relatório centra-se na evolução e grau de consecução dos objetivos ínsitos 

no Contrato de Autonomia e no Plano de Desenvolvimento que lhe está associado. Contém 

uma componente quantitativa na qual se estabelece a relação entre a situação inicial e a 

situação existente no termo do Contrato e uma componente descritiva das atividades 

desenvolvidas, procurando sempre evidenciar uma análise evolutiva do percurso efetuado.  

Os pareceres e recomendações que a Comissão de Acompanhamento Local foi 

produzindo ao longo da execução do Contrato estão disponíveis na página Web da ESEQ, em 

http://www.eseq.pt. 

http://www.eseq.pt/
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1.2. Breve análise conjuntural 

Em 1998, o Decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, veio estabelecer novas diretivas da 

gestão e administração das escolas do ensino básico e secundário apontando, também, 

explicitamente para princípios da autonomia escolar.  

O novo ordenamento legal que este diploma impôs acarretou, de facto, alterações nas 

estruturas de gestão das escolas públicas mas o processo faseado de autonomia previsto 

nunca passou do papel (exceto na Escola da Ponte), pelo menos em termos substanciais, até 

2007, ano em que se assinaram vinte e dois contratos de autonomia no decurso do Projeto-

piloto de Avaliação Externa levado a cabo pelo Ministério da Educação e ao qual se 

candidataram dezenas de escolas e agrupamentos de escolas públicas.  

Em Julho de 2006, a ESEQ, no seu Projeto Educativo, inscrevia já que (sic) “A ESEQ reúne 

desde Setembro de 1999 os requisitos necessários para estabelecer o primeiro contrato de 

autonomia, continuando a aguardar apenas que a Administração Educativa defina os termos 

de apresentação da proposta.  

Neste quadro, pelo presente projeto educativo, a ESEQ afirma, desde já, a sua vontade 

de assumir todas as competências bem como as responsabilidades a elas inerentes, que 

constam do suprarreferido diploma legal, acompanhadas pelos correspondentes recursos 

financeiros. 

A ESEQ deverá apresentar uma proposta de contrato de autonomia que lhe garanta a 

exequibilidade do seu projeto educativo e que tenha em conta os seus interesses específicos 

enquanto organização educativa.” 

Realizada que foi a avaliação externa da ESEQ, veio esta a ser convidada por S. Ex.ª a 

Ministra da Educação, Dr.ª Maria de Lurdes Rodrigues, em Agosto de 2007, a iniciar um 

processo de aprofundamento da autonomia tendo em vista “o reforço e desenvolvimento de 

áreas fortes” e “melhoria das áreas mais deficitárias” em função dos pontos fortes e fracos 

diagnosticados. 

Dando continuidade a este processo, a ESEQ assumiu algumas opções estratégicas 

importantes relativamente à sua missão como instituição de ensino traduzindo-se nos 

objetivos gerais formulados no contrato que veio a celebrar, designadamente:  
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 Promover o desenvolvimento da ESEQ enquanto organização escolar de qualidade, 

prestígio e referência, na prestação de um serviço de ensino e de educação públicos, a 

nível local e nacional.  

 Criar as condições formais necessárias à melhoria das prestações da ESEQ, no sentido 

do exercício de uma efetiva autonomia.  

Após processo negocial com o Ministério da Educação, via Direção Regional de Educação 

do Norte, em 10 de Setembro de 2007, é assinado o Contrato de Desenvolvimento da 

Autonomia entre a ESEQ e o Ministério da Educação. 

Na sequência do desenvolvimento do processo é criada a Comissão de 

Acompanhamento Local1, nos termos da Portaria n.º 1260/2007 de 26 de setembro, com o fim 

de acompanhar e produzir pareceres sobre relatórios de avaliação do processo de 

desenvolvimento da autonomia produzidos pela ESEQ, o que tem acontecido, semestralmente, 

no período de vigência do contrato.  

Em março de 2008, a ESEQ produziu um Plano de Desenvolvimento tendo em vista a 

operacionalização do clausulado do Contrato de Autonomia ao nível dos Objetivos, 

Compromissos e Competências nele definidos. 

Ao longo de período de desenvolvimento de contrato, a conjuntura educativa sofreu 

importantes alterações, especialmente no quadro legal de que resultaram assinaláveis 

mudanças socioprofissionais e organizacionais, das quais se destacam: a avaliação do 

desempenho docente, o estatuto do aluno, as agregações de agrupamentos e escolas, o novo 

modelo de autonomia, administração e gestão das escolas que generalizou a todas as escolas e 

agrupamentos o órgão unipessoal do "Diretor", o programa das Novas Oportunidades, o 

reforço substancial das ofertas profissionalizantes e a modernização do parque escolar. 

  

                                                           
1
 A Comissão é constituída pelo Professor Prof. Doutor Joaquim Machado, que preside, por um representante da 

DREN, pelo vereador da Educação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Luís Diamantino, pelo Presidente 
do Conselho Geral da ESEQ, Dr. António Ferreira da Silva, pelo Adjunto do Diretor, Dr. José Henrique Lima e pelo 
Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 
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1.3. Enquadramento  

Nos termos da Portaria n.º 1260/2007 de 26 de setembro, o Contrato de Autonomia 

estabelecido entre ESEQ e a Direção Regional de Educação do Norte, em regime de experiência 

pedagógica, teve enquadramento legal ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 47 587, de 10 

de março de 1967, rege-se pelo estatuído no Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, alterado 

pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, seguindo a matriz apresentada como anexo à portaria 

referida. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, 

bem como o Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro, consagram a autonomia das escolas, 

considerando que a transferência de atribuições e competências para as mesmas se processe 

progressivamente. Este quadro orientador, de algum modo, acaba por reconhecer, da parte do 

Estado, a competência das escolas para melhor administrarem os recursos educativos em 

função dos seus projetos educativos. 

O Projeto Educativo da ESEQ, já citado supra, afirma clara e inequivocamente a intenção 

da ESEQ em assumir-se autonomicamente enquanto organização que procura servir e garantir 

os interesses e direitos legítimos dos cidadãos no âmbito do Ensino em Portugal. 

A ESEQ procurou, pois, durante a vigência do Contrato de Desenvolvimento da 

Autonomia, criar, desenvolver a avaliar ações e mecanismos, no âmbito das suas atribuições e 

competências, seguindo uma estratégia assente em três eixos fundamentais: 

Eixo de intervenção A – Melhorar os resultados escolares 

Ação A1 – Diminuir as taxas de abandono escolar, aproximando-as do zero; 

Ação A2 – Diminuir em 10% as taxas de insucesso escolar 

Eixo de intervenção B – Modernizar e melhorar a qualidade de serviço prestado à 

comunidade educativa 

Acão B1 – Executar Plano Anual de Melhoria – Serviços de Apoio 

Acão B2 – Executar Plano Anual de Melhoria – Serviços Administrativos 

Acão B3 – Executar Plano Anual de Melhoria – Estruturas Pedagógicas Intermédias 

 

  



9 
 

Rua Dr. Leonardo Coimbra, 4490-601 Póvoa de Varzim 

e-mail: eseq@mail.telepac.pt • Telef.: 252 298 490 • Fax: 252 298 499 • www.eseq.pt 

 

Eixo de intervenção C – Avaliar e monitorizar resultados das ações desenvolvidas 

Ação C1 – Diagnosticar situações-problema no processo de desenvolvimento da Autonomia; 

Ação C2 – Promover a aplicação de soluções para as situações detetadas em C1, dos direitos e 

interesses dos utentes e que oriente a conduta dos prestadores em favor desses direitos e 

interesses; 

Note-se que os dois primeiros Eixos – A e B – têm natureza operacional ao definir 

concretamente tarefas e estratégias para a consecução de objetivos definidos, ao passo que o 

terceiro passa pela monitorização e avaliação dos dois primeiros. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 2008-
2011 

Ação A1 – Diminuir as taxas de abandono escolar aproximando-
as do zero 

 

 

 

As taxas de abandono escolar na ESEQ, referenciadas no Relatório de Avaliação Externa, 

variavam, à data, entre 3 e 13% no Ensino Secundário. A ESEQ comprometeu-se a diminuir as 

taxas de abandono escolar, aproximando-as do zero. 

Os dados disponibilizados pelo MISI a partir do ano letivo 2006/07 referem as taxas 

globais de abandono escolar e incluem todos os alunos, de todos os níveis e modalidades de 

ensino na ESEQ que abandonaram a escola (exclusão por excesso de faltas, anulação de 

matrícula e abandono puro e simples). 

Ano N.º de Alunos N.º de Abandonos Taxa

2006/07 1121 45 4,0%

2007-08 1199 61 5,1%

2008-09 1236 56 4,5%

2009-10 1157 32 2,8%

2010-11 1142 33 2,9%

Quadro A1.1 - Taxa de Abandono Escolar
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Pelos valores do quadro A1.1 verifica-se, não só, que a taxa de abandono se vem 

aproximando de zero como é inferior ao valor mínimo (3%) referenciado no Relatório de 

Avaliação Externa. 

Assim, considera-se que foi atingido o objetivo da Ação A1. 

ANEXOS: 

No Anexo A1.1 pode verificar-se o dispositivo de registo do abandono escolar, criado 

pela ESEQ, para acompanhar e analisar este problema, alvo de intervenção no âmbito da 

execução do Contrato de Autonomia. 

No Anexo A1.2 apresentam-se os dados relativos ao abandono escolar verificado na 

ESEQ, durante os 4 últimos anos de execução do contrato: em 2006/07, o abandono escolar 

geral cifrava-se nos 4% e passou a 2,9% em 2010/11; no ano de 2009/10 verificou-se a taxa de 

abandono escolar mais baixa dos últimos 4 anos: 2,8%. 
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Ação A2 – Diminuir em 10% as taxas de insucesso escolar 
(referenciadas aos dados do GEPE relativos a 2004/2005, no Ensino Secundário: Taxa de transição= 67,9; Taxas de 
insucesso= 32,1%); 

 

À data da assinatura do Contrato de Autonomia, a informação mais atualizada sobre 

sucesso/insucesso escolar era fornecida pela taxa oficial de transição no Ensino Secundário. Os 

valores mais recentes desta taxa, que a ESEQ utilizou, foram os de 2004/2005. A taxa de 

retenção no Ensino Secundário era, à data, de 32,1% (referenciada no Contrato como taxa de 

transição de 67,9%).  

Assim, verifica-se que o objetivo contratual foi plenamente cumprido, como a seguir se 

demonstra: 

 Objetivo da ESEQ: Diminuir em 10% as taxas de insucesso escolar.  

 Taxa de insucesso de referência: 32,1% 

 Taxa de insucesso no final do contrato: Ensino Básico: 0,0% |Ensino Secundário: 16,3% 

Os quadros A2.1 e A2.2 e os gráficos A2.1 e A2.2 mostram os dados relativos ao 

insucesso escolar na ESEQ, desde 2006/07 até 2010/11, no Ensino Básico e no Ensino 

Secundário, respetivamente, considerando para cada ano de escolaridade todas as 

modalidades de ensino ministradas na ESEQ. 

 

 

Básico ESEQ Portugal ESEQ-PORT

2006/07 18,5% 19,9% -1%

2007/08 1,5% 22,0% -21%

2008/09 2,3% 14,9% -13%

2009/10 4,8% 14,4% -10%

2010/11 0,0% a)

a) sem dados

Quadro A2.1: Insucesso Escolar - Ensino Básico

Taxa de Retenção / Desistência 
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Os quadros (e respetivos gráficos) anteriores mostram duas evidências: por um lado, 

que o insucesso escolar na ESEQ foi sempre inferior ao que se verificou em Portugal 

Continental e, por outro que o objetivo da Ação A2 (redução em 10% das taxas de insucesso) 

foi plenamente atingido, quer se comparem as taxas de insucesso com as que constam do 

Contrato quer se considere a evolução desde 2006/07 até a 2010/11: 

- No Ensino Básico a taxa de retenção/desistência era à data da assinatura do Contrato 

de 18,5% e ficou-se nos 0% em 2010/11. 

- No Ensino Secundário a taxa de retenção/desistência era à data da assinatura do 

Contrato de 19,4% e ficou-se nos 16,3% em 2010/11. 

ANEXOS: 

No Anexo A2.1 pode verificar-se que a taxa de transição/conclusão dos alunos da ESEQ, 

desde 2006/07 até 2010/11, foi sempre superior à homóloga verificada a nível nacional, em 

todos os anos de escolaridade, cursos e níveis de ensino, exceto em 2006/07 (não estava em 

vigor o Contrato), apenas no 9.º Ano, em que foi 1,9% inferior à nacional. 

Secundário ESEQ Portugal ESEQ-PORT

2006/07 19,4% 25,9% -6,5%

2007/08 14,2% 22,0% -7,8%

2008/09 11,9% 20,1% -8,2%

2009/10 15,3% 20,6% -5,3%

2010/11 16,3%

a) Sem dados

Quadro A2.2: Insucesso Escolar - Ensino Secundário

Taxa de Retenção / Desistência 
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No Anexo A2.2, podemos ver que a taxa de retenção/desistência, calculada com base 

nos mesmos critérios de cálculo do GEPE, foi sempre inferior à verificada a nível nacional, 

exceto no 9.º Ano, em 2006/07, em que foi superior. 

No Anexo A2.3 apresentam-se as taxas de transição/conclusão de várias coortes de 

alunos. Curiosamente, as taxas de transição da coorte que iniciou o 10.º ano em 2008/09 

foram superiores às que iniciou em 2007/08 mas inverteram-se as taxas de conclusão (12.º 

Ano), as quais foram superiores na primeira coorte e inferiores na segunda. 

No Anexo A2.4 apresentam-se os resultados dos alunos internos na 1.ª fase dos exames 

nacionais. Pode verificar-se que o ano em que os alunos da ESEQ obtiveram piores resultados 

nos exames, relativamente aos homólogos nacionais (embora a média global continuasse a ser 

superior em 0,2 pontos), foi o de 2009/10. No último ano letivo, já se verificaram resultados 

iguais ou superiores aos homólogos nacionais em todas as disciplinas exceto duas: Economia A 

e História A. 

No Anexo A2.5 apresentam-se as percentagens de classificações anuais de frequência 

iguais ou superiores a 10 valores nas disciplinas referenciadas no Contrato de Autonomia. 

No Anexo A2.6 pode verificar-se a importância do Quadro de Excelência como estratégia 

de melhoria dos resultados escolares: dos 9% de alunos que o integravam em 2006/07 passou-

se a 12% em 2010/11. 
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Ação B1 – Executar Plano Anual de Melhoria – Serviços de 
Apoio 

 

NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO (NAE) 

Para além do contributo para a consecução das duas grandes metas do Contrato de 

Autonomia, o Núcleo de Apoio Educativo (NAE) tinha plasmado no Plano de Desenvolvimento 

da Autonomia como resultados esperados e a exemplo de outras estruturas, o seguinte:  

• Uma maior desburocratização e simplificação de procedimentos e rotinas em todas as 

vertentes da sua ação; 

• Uma redução da carga burocrática dos serviços; 

• Uma maior operacionalidade e otimização dos meios existentes; 

• Um acesso mais fácil e rápido a informação útil e pertinente; 

• O incentivo e valorização de boas práticas; 

• Utilização de sinergias com as atividades de enriquecimento curricular. 

Nessa linha, esta estrutura, internamente, procurou melhorar o seu modo de 

funcionamento, ao nível de procedimentos funcionais e administrativos, para isso 

determinando quais os pontos mais débeis, avaliando permanentemente os resultados assim 

obtidos. 

A ação destes serviços incide sobre quatro áreas de apoio: o apoio a Alunos Oriundos de 

Países Estrangeiros (AOPE’s), a Sala de Estudo Orientado (SEO), o Apoio Pedagógico Acrescido 

(APA) e o apoio a Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE’s). 

Apoio a Alunos Oriundos de Países Estrangeiros 

O Núcleo de Apoio Educativo (NAE) desenvolveu uma série de iniciativas para responder 

às necessidades destes alunos tendo para isso desenvolvido um Plano de Ação que consistia, 

basicamente: a) na sinalização/identificação destes alunos pelos Diretores de Turma através 

do preenchimento de uma ficha existente para o efeito; b) na resposta a um questionário que 

constitui a “Ficha de Observação dos Alunos Oriundos de Países Estrangeiros”, criada pelo 

NAE, com vista à sua caracterização sociocultural; c) na realização de uma avaliação 
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diagnóstica em língua portuguesa que determina o seu nível de proficiência linguística nas 

competências de compreensão oral, leitura, produção oral e produção escrita. 

O NAE procede ao acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas no 

domínio do ensino do Português como língua não materna aos alunos oriundos de países 

estrangeiros e coordena o desenvolvimento de atividades de enriquecimento e integração na 

cultura e história nacional e local, em conjunto com outras escolas e instituições, de que são 

exemplos: os “Passeios Convívio a Lisboa” - atividade desenvolvida em conjunto com a Escola 

Secundária Rocha Peixoto e o Gabinete de Apoio ao E/Imigrante da Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim; as visitas guiadas ao Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de 

Varzim, no âmbito do projeto “Olhares Estrangeiros sobre a Póvoa”. Ainda a este nível, 

destaque-se o desenvolvimento das competências de comunicação dos alunos através de 

atividades teatrais com o sentido de potenciar as capacidades do discurso oral e escrito e, 

sobretudo, a interação com o “outro”.  

Quanto a resultados, os alunos AOPE’s obtiveram elevada percentagem de sucesso 

académico na disciplina de Português ou de Português Língua Não Materna (consoante os 

casos). Com efeito, em 2007-08 num total de 12 alunos, apenas um obteve nível negativo 

(classificação de 9 valores), em 2008-09 num total de 11 alunos, apenas um nível negativo 

(classificação de 9 valores), em 2009-10 num total de 11 alunos, não se registaram níveis 

negativos e em 2010-11, num total de 3 alunos também não se registaram níveis negativos, 

conforme se pode verificar no quadro seguinte: 

Ano letivo Nº de AOPE's N.º de retenções/reprovações N.º de transições/conclusões 

2007/08 12 1 11 

2008/09 11 1 10 

2009/10 11 0 11 

2010/11 3 0 3 

 

Sala de Estudo Orientado 

A Sala de Estudo Orientado (SEO) é um serviço de apoio aos alunos disponibilizado pela 

ESEQ, individualmente ou em grupo, proporcionado por um grupo de professores que os 

ajudam a superar as lacunas de aprendizagem evidenciadas. 

Este serviço funciona em regime aberto - quando o aluno a frequenta por livre iniciativa 

- e em regime fechado - quando o aluno é proposto por um professor das disciplinas 
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curriculares frequentadas. Funciona das 8h20 até às 18h30 e os alunos e as famílias têm 

acesso aos horários dos professores a ele adstritos. 

Da parte da ESEQ existe a preocupação de manter em permanência neste serviço um 

leque alargado de professores de diferentes disciplinas de modo a cobrir, tanto quanto 

possível, as solicitações referenciadas. Nos últimos quatro anos letivos, a ESEQ disponibilizou 

apoio semanal na SEO, nas seguintes disciplinas (dados reportados ao último período letivo):  

 

O Núcleo de Apoio Educativo procurou elaborar e manter atualizados quadros-síntese 

da frequência do serviço contabilizando-se, não só o número de presenças de alunos em 

contacto direto com professores, mas também o número daqueles que a ele recorreu para 

estudar, fazer os trabalhos de casa ou desenvolver qualquer outra atividade.  

Em 2009/10, a Sala de Estudo foi objeto de uma intervenção no âmbito do Programa da 

Rede de Bibliotecas Escolares, passando a constituir, juntamente com a Biblioteca Dr. Luís 

Amaro de Oliveira, um espaço integrado de apoio aos alunos. Foi remodelado todo o seu 

mobiliário de modo a tornar o espaço mais cómodo e funcional. 

Ainda durante esse ano, o Núcleo de Apoio Educativo, na sequência de previsto no Plano 

de Desenvolvimento da Autonomia criou folhas de registo da frequência deste serviço e uma 

base de dados informatizada que permitem, no final de cada período e no final de cada ano 

letivo, observar e analisar dados relativos aos apoios disponibilizados/atividades realizadas e à 

frequência dos alunos2. 

                                                           
2
 Vide Anexo B1.1 

Disciplinas 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Total Geral

Biologia/Geologia 19 38 30 16 12 115

Desenho / Geometria Desc. 11 1 6 3 1 22

Economia / Direito 8 8 10 8 4 38

Espanhol 3 4 5 5 3 20

Filosofia 7 4 8 3 11 33

Físico-Química 18 7 8 8 13 54

Geografia 2 8 6 9 25

História 9 8 5 7 4 33

Inglês 8 10 9 30 3 60

Matemática 6 5 13 14 10 48

Português/Francês 28 15 18 29 9 99

Total Geral 119 108 118 123 79 547

Sala de Estudo Orientado - Número de horas semanais de funcionamento
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Apoio Pedagógico Acrescido 

O Apoio Pedagógico Acrescido (APA) é um serviço prestado pela ESEQ de apoio direto, 

individualizado ou em grupo, aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem, de 

organização e disciplina de estudo, lacunas de formação, etc. A proposta de apoio é da 

iniciativa de qualquer professor, Diretor de Turma, Encarregados de Educação, etc. A 

organização e implementação das medidas de apoio pedagógico são um processo de grande 

complexidade por obrigar à conciliação de vários fatores como horários de professores 

(frequentemente reajustados), de alunos e salas e poder ocorrer em qualquer momento do 

ano. 

O quadro e o gráfico seguintes dão uma visão da frequência3 do apoio pedagógico 

acrescido e dos seus efeitos na melhoria dos resultados escolares. 

 

 

 

                                                           
3
 O "número de frequências" corresponde exatamente ao número de inscrições no apoio em várias 

disciplinas e não ao número de alunos beneficiários ou inscritos, uma vez que um aluno pode frequentar 
apoio em mais do que uma disciplina. Tomando como exemplo o valor de 376 frequências em APA, no 
ano letivo de 2010/11, tal significa que o somatório do número de alunos que frequentaram o APA em 
todas as disciplina, durante esse ano, foi de 376, independentemente de qualquer aluno estar a receber 
apoio em duas disciplinas, por exemplo. 

Número de frequências no 

Apoio Pedagógico Acrescido

Percentagem de alunos que 

melhoraram os resultados 

escolares

2007/08 353 56%

2008/09 771 50%

2009/10 362 60%

2010/11 376 64%
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De salientar que o NAE, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Autonomia, 

procedeu a partir de 2009/10 a uma reformulação de procedimentos (documental e 

informática) tendo em vista o apuramento tão rigoroso quanto possível da obtenção de 

estatísticas sobre frequências, razões de abandono de APA, etc., que se revelou profícua para 

conhecer as dinâmicas de funcionamento do serviço e adotar medidas adequadas às diversas 

situações, como seja a intervenção direta junto dos EE’s , a cooperação com os SPO, etc. 

 

Apoio Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

O serviço prestado junto dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) 

disponibilizado direta e indiretamente pela ESEQ, ao longo do período de vigência do Contrato 

de Autonomia, visou promover o seu sucesso educativo, a sua autonomia, a sua estabilidade 

emocional. Desta forma, procurou contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades 

na preparação para o prosseguimento de estudos e/ou vida profissional destes alunos. Na 

vigência do Contrato ocorreram alterações legislativas nesta matéria (em Janeiro de 2008 foi 

revogado o Decreto-lei n.º 319/91 de 23 de agosto e publicado o Decreto-lei n.º 3/2008 de 7 

de janeiro) o que implicou que todos os casos enquadrados pelo primeiro fossem sujeitos a 

uma reavaliação de modo a conformá-los com o segundo. A ESEQ, ainda neste domínio, 

procurou rentabilizar os recursos existentes dando continuidade à parceria estabelecida com o 

MAPADI, instituição particular de solidariedade social local e a Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim. 

O Núcleo de Apoio Educativo desenvolveu a sua ação de modo a rentabilizar todos os 

recursos humanos e materiais possíveis, promoveu a elaboração de ferramentas de gestão 

deste serviço a nível informático de suporte de dados e colocou particular ênfase na 

cooperação com outras instituições em regime de parceria, bem como dinamizou uma 

componente de formação orientada para a comunidade educativa. 

As taxas de sucesso escolar destes alunos foram as seguintes: 
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

A atividade dos SPO, de acordo com o previsto no Plano de Desenvolvimento da 

Autonomia, orientou-se no sentido de contribuir, no âmbito das suas competências e natureza 

da sua ação, para a consecução da meta consignada no Contrato de Autonomia - Melhorar os 

resultados escolares através da i) Diminuição das taxas de abandono escolar, aproximando-as 

do zero (Ação A1) e ii) Diminuição em 10% as taxas de insucesso escolar, até 2010/2011 (Ação 

A2). 

Nesse sentido, e relativamente à Diminuição das taxas de abandono escolar, 

aproximando-as do zero, foram previstas diversas tarefas, a saber:  

a) Elaboração de Plano de Atuação para intervenção junto das escolas dos alunos que se 

encontram à entrada do 10.º Ano;  

b) Ação junto das escolas de acordo com esse Plano de Atuação;  

c) Participação na criação e funcionamento de plataforma conjunta com o Núcleo de Apoio 

Educativo (NAE) para intervenção em casos de abandono escolar;  

d) Desenvolvimento de campanhas de sensibilização junto dos encarregados de educação, 

em cooperação com o NAE e, sempre que possível, com a Associação de Pais;  

e) Elaboração de um modelo de observação de comportamentos de risco em harmonização 

com a Comissão de Proteção de Menores do concelho da Póvoa de Varzim; 

2008/09 2009/10 2010/11

47 (27+20) 23 (5+18) 21

Língua Portuguesa 100,0% 80,0% -

Matemática 100,0% 100,0% -

História 100,0% 100,0% -

TIC 100,0% - -

Física e Química 100,0% - -

Ciências da Natureza 100,0% - -

Espanhol 100,0% - -

Inglês 100,0% 100,0% -

Português 100,0% 91,7% 100,0%

Matemática A 100,0% 100,0% 50,0%

Biologia e Geologia - 100,0% -

Físico-Química 100,0% 100,0% 100,0%

Filosofia 100,0% 100,0% 100,0%

História - 100,0% 100,0%

Geografia - 100,0% 100,0%

Inglês - 100,0% 100,0%

História e Cultura  Artes 100,0% 100,0% 100,0%

Espanhol - - 100,0%

Desenho - - 100,0%

Frequências (E. Básico + E. Secundário)

E. Secundário

E. Básico

Taxas de sucesso escolar alunos com NEE
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Quanto ao item - Diminuição em 10% as taxas de insucesso escolar, até 2010/2011, os 

SPO comprometeram-se em contribuir “pedagogicamente” junto dos pais e encarregados de 

educação ao nível do acompanhamento diário no estudo, do incentivo ao esforço e ao 

trabalho, da organização e método, da disciplina, etc. 

De acordo com esses pressupostos os SPO desenvolveram iniciativas como mesas 

redondas com alunos do 9.º Ano e respetivas famílias das escolas do concelho da Póvoa de 

Varzim as quais se revelaram importantes para definir o percurso destes ao longo do Ensino 

Secundário, prevenir eventuais riscos de abandono e ampliar as condições o sucesso escolar. 

Ainda neste âmbito, os SPO promoveram um estudo designado: “Alunos com insucesso 

escolar: diligências para diminuir o insucesso escolar” e procederam ao estudo e diagnóstico 

das situações problemáticas verificadas nos alunos da ESEQ, sinalizando casos de caráter 

psicossocial, de saúde, de repetência em anos anteriores, de falta de orientação escolar no 9.º 

Ano e de necessidade de reorientação dos percursos escolares. Após estes procedimentos os 

SPO agiram em conformidade, procurando responder casuisticamente às situações 

apresentadas e colhendo ensinamentos para prevenir e responder, de futuro e tanto quanto 

possível organizadamente, a situações similares em anos subsequentes. Destaque-se, neste 

aspeto, a intervenção junto dos Alunos Oriundos de Países Estrangeiros sempre que para tal 

solicitado por se tratar de um grupo, referenciado no Contrato de Autonomia, que merece 

particular atenção dada a sua especificidade. 

No início de cada ano letivo e para os alunos que iniciam o seu percurso escolar na 

ESEQ,  os SPO conjuntamente com a Coordenadora dos Diretores de Turma do Ensino 

Secundário procedem à reelaboração da Brochura de Receção de modo a facilitar a sua 

integração, disponibilizando-se para prestar apoio aos que dele necessitem. 

Os SPO, por norma, analisaram as pautas de frequência dos 1.º e 2.º períodos letivos dos 

de todos os anos curriculares, para sinalização de situações com três ou mais níveis negativos 

daí decorrendo a análise individual das mesmas e convocação dos alunos para 

estabelecimento de estratégias de prevenção do insucesso escolar. Desta ação tem-se 

comprovado que, no final de cada ano, os valores das taxas de transição são superiores aos 

que se previam através da análise das pautas dos 1.º e 2.º períodos.  

A necessidade de articulação entre os diferentes serviços levou à criação e 

funcionamento de uma plataforma conjunta NAE/SPO para intervenção ao nível do abandono 
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escolar, sinalizando os casos particulares de possível abandono e intervindo junto das famílias 

procurando evitá-lo. 

Esta estrutura assumiu formas de intervenção expedita e proactiva quer junto de 

docentes para deteção de casos-problema e, a posteriori, junto dos alunos, famílias e outras 

estruturas para tentativa da sua resolução. A propósito foi criada uma Carta de apresentação 

do Serviço4 enviada a todos os pais e encarregados de educação no início do ano letivo.  

Também se realça a elaboração e implementação de uma Ficha de Anulação de 

Matrícula5, já no último ano previsto da vigência do Contrato de Autonomia, permitindo 

assegurar e verificar que foram realizadas várias diligências junto de cada aluno que requeira a 

anulação de matrícula, no sentido de o levar a ponderar sobre os fatores implicados na sua 

decisão; os alunos são encaminhados para o SPO e identificam-se as razões enunciadas, 

encaminhando-os, sendo caso disso, para outras ofertas educativas. 

Outras ações foram a articulação pontual com outras estruturas como, por exemplo, a 

Coordenação dos Diretores de Turma; a colaboração com a estrutura Coordenação para a 

Saúde, no âmbito da sensibilização para a saúde e a colaboração com a Coordenadora da 

Biblioteca para implementação de sessões de métodos de estudo. Também se promoveu a 

colaboração permanente com as estruturas da ESEQ na divulgação dos serviços prestados 

junto da comunidade educativa, no desenvolvimento de ações de formação bem como o 

enriquecimento constante do Dossier das Turmas, existente na Sala dos Diretores de Turma, 

com materiais pertinentes sobre diferentes temáticas de interesse para os docentes. 

A nível externo será de referir a articulação pontual com a Comissão de Proteção de 

Menores e com a Associação de Pais da ESEQ de forma a conceder maior eficácia de atuação 

na intervenção junto dos alunos e famílias, na formação e a mudança de atitudes face a 

comportamentos de risco. Destaca-se, neste âmbito, a elaboração de um guião para 

despistagem de comportamentos de risco em harmonização com a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco6 do concelho da Póvoa de Varzim e o investimento na formação de 

três aspetos que fomentam o Sucesso Escolar e que através deste previnem comportamentos 

de risco: a Assiduidade e Pontualidade; a Motivação e o Aproveitamento Escolar. 

                                                           
4
 Anexo B1.2 

5
 Anexo B1.3 

6
 Vide Anexo_zip1_GuiãoOrientadorDespistagemCompRisco.pdf 
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Outra valência, própria dos SPO, não despicienda para os objetivos traçados no âmbito 

do Plano de Desenvolvimento da Autonomia, foi a do Atendimento Individual pela Psicóloga. 

Neste campo, para além de intervenções pontuais, ocorreram dezenas de consultas 

psicológicas de caráter contínuo relativamente a um universo de alunos de vários anos de 

escolaridade com problemáticas variadas desde desmotivação escolar, indecisão vocacional, 

ansiedade de realização, dificuldade de relacionamento com pares, etc., a que se deu a devida 

sequência casuística de modo a solucionar as situações diagnosticadas.  

Também o Técnico de Serviço Social, correspondendo a solicitações efetuadas pelos 

DT’s, Psicóloga e pelas famílias, procede a atendimento individual dos alunos o que, na maioria 

dos casos, implica também uma intervenção paralela junto dos Encarregados de Educação 

para tratar de problemáticas variadas de caráter familiar, económico, relacional, de falta de 

assiduidade, abandono escolar, informações sobre bolsas de estudo e outros apoios sociais 

tais como o encaminhamento para outras instituições, programas de ocupação de tempos 

livres, etc. 

O SPO participou na implementação do Programa Trilhos, iniciado em 2010/11, que 

pretende desenvolver Competências Pessoais e Sociais dirigido aos alunos do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico no sentido de diminuir os fatores de risco e reforçar os fatores protetores 

comuns a vários comportamentos de risco na adolescência. 

O Programa tem como objetivo geral reduzir no prazo de três anos, o número de alunos 

que inicia o consumo de tabaco, álcool e cannabis antes dos 15 anos de idade e, nesse sentido, 

visa o desenvolvimento de quatro objetivos específicos: promover o conhecimento dos 

comportamentos que põem em risco a saúde; desenvolver competências de resolução de 

problemas; desenvolver a capacidade de reconhecer e lidar com os sentimentos do próprio e 

dos outros; desenvolver competências de comunicação e assertividade. 

Os técnicos do SPO participaram, também, no processo de implementação segundo a 

norma ISO 9001, no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) tendo em vista a 

certificação dos serviços de apoio da ESEQ. Foram definidos o Processo (Fluxograma e 

Descrição das Atividades) e respetivos indicadores; elaboração de um Manual de Funções e 

Melhoria e estandardização dos documentos de registo referidos e a que se faz referência em 

anexo7. 

                                                           
7
 Anexo_zip2_PR05_SGQ_SPO.zip (processo de gestão da qualidade do SPO e documentos a ele 

inerentes) 
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Ação B2 – Executar os Planos Anuais de Melhoria – Serviços 
Administrativos 

 

No ano de 2008, os órgãos dirigentes da ESEQ, aquando do desenvolvimento das ações 

que culminaram no estabelecimento do Contrato de Desenvolvimento da Autonomia 

percecionaram a necessidade de uma intervenção que conduzisse a uma melhoria da 

prestação de serviço público por parte dos Serviços Administrativos (SA). 

Esta necessidade fez-se sentir, por um lado, pelo facto de decorrer uma série de 

atividades no âmbito da Modernização da Administração Pública que pretendia melhorar a 

forma como os serviços públicos respondiam às necessidades dos cidadãos e, por outro, no 

caso específico da ESEQ, se verificar alguma instabilidade ao nível da fixação e renovação dos 

recursos humanos neste sector. De facto, os SA funcionavam com um regime de chefia interina 

e com alguma rotatividade de pessoal que não favorecia a eficácia pretendida a este nível. 

Acresce que a introdução de novas tecnologias da informação obrigava à adoção de 

novos processos e metodologias tendo em vista a formação de pessoal e a consequente 

melhoria da qualidade dos serviços prestados aos utentes internos e externos. 

A ESEQ, neste âmbito, promoveu várias ações de diagnóstico, de que se destaca o 

inquérito sobre o clima organizacional da escola, cujo dados se revelaram importantes para 

definir, no Plano de Desenvolvimento da Autonomia, os objetivos considerados relevantes 

para melhorar a qualidade e o controlo da ação dos SA expressos nos Planos anuais de 

melhoria e que se dão como reproduzidos: 

 Estabelecer a descrição da função (relativa a cada funcionário); 

 Identificar competências-chave e competências adquiridas; 

 Identificar eventuais lacunas ao nível de competências; 

 Estabelecer o percurso formativo mais adequado à qualificação do funcionário e para o 

melhor desempenho da função; 

 Estabelecer formas ajustadas, conteúdos e metodologias às necessidades de formação 

de cada funcionário; 

 Promover uma cultura organizacional de qualidade e exigência; 

 Contribuir para a adoção de processos de melhoria contínua na prestação de serviços 

ao cidadão. 
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Após o diagnóstico efetuado das condições de funcionamento e das debilidades 

detetadas, pretendeu-se melhorar o funcionamento dos vários sectores dos Serviços 

Administrativos através da emissão de recomendações, instruções ou outras medidas tidas por 

convenientes. 

Entre estas medidas poder-se-ão apontar:  

A – Procedimentos tendo em vista uma efetiva Qualidade dos Serviços - Carta 
de Qualidade (2009) 

 Boas práticas no atendimento ao público; 

 Inquéritos relativos à qualidade dos serviços; 

 Informação aos utentes; 

 Inquéritos dirigidos ao público interno;  

B – Estabelecimento de Normas de Controlo Interno (2010) 

Elaboração de documento tendo em vista duas funções essenciais em termos de 

operacionalização dos SA, a saber: 

 O estabelecimento de normas de execução permanente a aplicar pelos vários atores 

internos da organização; 

 A função de fiscalização e do cumprimento de normas reguladoras. 

Neste sentido procurou-se implementar relativamente a cada serviço/sector: 

 A identificação dos riscos decorrentes de disfunções, perdas de eficácia, 

infrações/irregularidades; 

 A identificação das medidas a adotar que previnam a sua ocorrência (por exemplo, 

mecanismos de controlo interno, segregação de funções, definição de critérios gerais e 

abstratos, programação de ações de formação adequada, etc.); 

 A identificação e definição dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob 

a responsabilidade do Diretor; 

C – Gestão de Qualidade  

Em 2010, a ESEQ celebrou com a empresa Índice Consultores, Lda. um protocolo de 

formação cujo programa de desenvolvimento decorre ainda, tendo como objetivo geral dotar 

vários formandos dos seus quadros – técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes 
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operacionais – de conhecimentos na área de Gestão de Qualidade, especialmente quanto à 

evolução e às normas associadas ao Sistema de Gestão da Qualidade. 

Os Objetivos Específicos deste programa são: 

 Desenvolver a evolução do sistema de qualidade; 

 Identificar os princípios da Gestão da Qualidade; 

 Interpretar os requisitos definidos na norma Sistemas de Gestão da Qualidade NP EN 

ISO 9001; 

 Reconhecer a documentação do Sistema de Qualidade; 

 Reconhecer e usar os diversos tipos de normas. 

Esta formação, prevista no início do Plano de Desenvolvimento da Autonomia (2008-

2009), foi implementada com algum atraso relativamente ao prazo previsto por dificuldades 

de financiamento da parte do POPH que reorientou os seus critérios nesta matéria. Como a 

candidatura da ESEQ havia sido, entretanto, finalizada (2009), contando com a boa vontade da 

empresa Índice, foi possível reformular a atividade e dar sequência à mesma satisfazendo, 

assim, um anseio que, cremos, pioneiro ao nível de estabelecimentos do ensino público de 

nível secundário. 

Prevê-se a conclusão das Formações Modulares Certificadas ministradas a 10 formandos 

ainda durante o corrente ano. 

O Plano de Desenvolvimento da Autonomia permitiu, pelos resultados obtidos, a adoção 

de boas práticas – reflexão, autoavaliação, formação – que evidenciam melhorias de 

prestação. Este sector, que durante o período em apreço conheceu quatro Coordenadores 

Técnicos, apresentava no início do período em avaliação algumas debilidades evidenciadas que 

a seguir se enunciam:  

 Insuficiente rotatividade de tarefas entre o pessoal; 

 Liderança algo errática a nível de coordenação em determinados períodos; 

 Execução rotineira de tarefas a desempenhar; 

 Parca utilização das Tecnologias de Informação com reflexos na produtividade; 

A estratégia resultante da aplicação do Plano de Desenvolvimento permitiu, em parte, 

colmatar essas lacunas o que, de per si, se poderá considerar como um ponto forte entre 

outros como: 
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 Empenho na melhoria de qualificações através do processo de formação em curso 

(Gestão de Qualidade); 

 Aquisição de visão estratégica, através de prática de autoavaliação, tendo em vista 

contribuir para melhorar a imagem da organização ESEQ. 

 Melhoria na utilização de ferramentas tecnológicas modernas; 

 Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade8; 

 

  

                                                           
8
 Vide Anexo_zip3_SGQ_ESEQ 
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Ação B3 – Executar os Planos Anuais de Melhoria – Estruturas 
Pedagógicas Intermédias 
 

Com o intuito de dar consistência à afirmação da autonomia da ESEQ, o Plano de 

Desenvolvimento previu a alteração das disposições constantes no Regulamento Interno de 

forma a consagrar uma cada vez maior responsabilização na condução dos assuntos inerentes 

aos Departamentos Curriculares, quer ao nível administrativo, funcional e pedagógico. 

Isto porque, à data da entrada em vigor do Contrato de Autonomia, a perceção 

existente na escola era a de que os Coordenadores de Departamento, na linha herdada do 

exercício de funções dos Delegados de Grupo, detinham funções algo restritas já que, em geral 

e na prática, se limitavam a cumprir a função de membros do Conselho Pedagógico e de 

veículos transmissores de informação entre grupos de docentes e hierarquia da escola. Tal 

situação adveniente de anteriores modelos de organização revelava-se, à época, pouco 

consentânea com as exigências que, naturalmente, se faziam sentir quanto à necessidade de 

imprimir maior dinamismo na ação destas estruturas.  

É nessa perspetiva que o Regulamento Interno aprovado em 2009, já na vigência do 

Contrato de Autonomia, atribui ao Coordenador a competência e responsabilidade “Pela 

designação, estabelecimento de mandato e exoneração dos docentes responsáveis pela 

coordenação das secções, grupos de trabalho, Projectos e demais atividades constituídos e/ou 

desenvolvidos pelo departamento”. 

Tal veio efetivamente a acontecer e, aqui chegados, essa prática tornou-se corrente com 

a constituição e funcionamento de secções no seio de cada departamento que desenvolvem 

tarefas de planificação e programação de atividades, produzem relatórios e reportam 

diretamente ao Coordenador de Departamento. Tal prática revela-se eficaz ao permitir um 

controlo e coordenação de proximidade entre Coordenador e docentes do Departamento 

responsabilizando um e outros. 

Também, por força de disposições internas da ESEQ no que concerne a contratação de 

professores para suprimento de necessidades residuais de docência, está prevista em fase final 

de processo uma entrevista de avaliação de candidatos. Os coordenadores de departamento 

fazem parte desse júri contribuindo, assim, para a tomada de decisão de contratação de 

docentes de acordo com as necessidades dos grupos de docência.    
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O Regulamento Interno de 2011 veio conferir aos Coordenadores o dever de 

representar o respetivo Departamento em “reuniões informais de Coordenadores de 

Departamento Curricular” - Conselho dos Coordenadores – estrutura que visa a coordenação 

de atividades e estratégias, elaboração de estudos e reflexão sobre problemas comuns aos 

Departamentos, visando promover a articulação curricular intra e interdepartamentais. 

Tal permitiu formalizar uma prática que, há já algum tempo, decorria no seio da escola 

proporcionando a harmonização de procedimentos interdepartamentais com bons resultados, 

através da partilha de informação e experiências como o demonstram a uniformização de 

critérios na utilização de grelhas de recolha e análise de dados de diversa índole.  

A par desse envolvimento e pese embora não decorrer da ação direta da ESEQ, os 

procedimentos que tiveram de ser executados para cumprimento das disposições relativas à 

avaliação de desempenho do pessoal docente beneficiaram dessa postura colaborativa e ao 

mesmo tempo contribuíram para a aprofundar. 

Os vários coordenadores de departamentos da ESEQ tornaram-se mais atuantes ao nível 

de liderança e supervisão dos pares e das atividades dos departamentos, bem como ao nível 

de cooperação junto da estrutura diretiva em situações como a contratação de professores e a 

distribuição de serviço, quer no início de cada ano letivo quer ao logo do mesmo. 

Não foi ainda possível, como previsto, a afetação de recursos financeiros a serem 

geridos no âmbito de cada Departamento, destinados à aquisição de 

equipamentos/materiais/serviços que de certa forma desonerassem o Diretor e 

autonomizassem o Departamento, por força das condicionantes cada vez mais centralizadoras 

desta vertente, impostas exteriormente, na figura do dirigente máximo de cada escola. 

De qualquer modo, pensamos que as medidas assumidas contribuíram para uma 

mudança de mentalidade ao nível dos coordenadores e dos docentes dos departamentos 

permitindo o aprofundamento do papel reservado a uns e outros, i.e. o coordenador procura 

estabelecer uma ligação coerente e consensual entre o que se passa na sala de aula e as metas 

e objetivos definidos para a escola.  

Mais especificamente, embora de forma necessariamente resumida, veja-se as 

principais linhas de força destas estruturas pela vigência do Contrato de Autonomia: 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

A ação deste departamento centrou-se em larga medida, na implementação da 

acessibilidade a dados informatizados relativos a assuntos de carácter pedagógico-didáticos, 

científicos ou técnicos envolvendo os utilizadores de ferramentas informáticas para colaborar 

entre si e promover a inclusão social através do contacto alargado com os respetivos alunos ou 

colegas. 

A utilização da plataforma Moodle e da plataforma Escola Virtual permitiu que os 

professores tivessem acesso a recursos materiais para utilização científico-pedagógica em 

contexto de sala de aula, utilizando materiais tecnológicos (computadores/outros). 

O departamento apresentou, sistematicamente, dados sobre os resultados escolares 

dos alunos de forma a proceder ao seu tratamento estatístico e refletir sobre os mesmos, 

definindo e selecionando as estratégias tidas por mais adequadas para colmatar as lacunas 

detetadas, numa perspetiva de gestão intermédia pelos grupos de planificação que 

regularmente produziram, ainda, trabalhos de planificação para aferição de critérios e de 

natureza pedagógicos. 

Mais promoveu as dinâmicas necessárias para estabelecer formas de atuação ajustadas 

aos desafios colocados especificamente a este Departamento, como seja a avaliação da 

oralidade, a aplicação da TLEBS, a uniformização dos testes de avaliação seguindo as 

orientações dos exames nacionais do Ensino Secundário, entre outras. 

De realçar a implementação de grelhas de avaliação por período, uniformes para todas 

as disciplinas do Departamento, bem como o esforço assumido pela generalidade dos 

docentes para o desígnio de melhorar os resultados escolares através das atividades de Apoio 

Educativo. 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas promoveu o uso da plataforma Moodle 

como recurso auxiliar de grande valia complementar dos processo e ensino-aprendizagem. 

A par dessa postura desenvolveu uma série de atividades de grande valia na formação 

dos jovens, procurando através das mesmas desenvolver e facilitar a aproximação dos alunos a 

aprendizagens de âmbito curricular propriamente dito, mas também de caráter cívico. 

Destacam-se, neste campo, a animação do Clube Europeu que desenvolve os seguintes 
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projetos ao longo do ano letivo: “A Europa Mora Aqui”, “O Parlamento dos Jovens” e o “ Dia 

da Europa”. 

O projeto “Diário de Filosofia”, destinado aos alunos do 10.º e 11.º Anos, mereceu 

também um investimento empenhado da parte do Departamento e sobretudo dos alunos, 

definindo como objetivo essencial fomentar a reflexão crítica e a expressão escrita sobre os 

mais diversos temas da disciplina de Filosofia, com reflexos ao nível das aprendizagens, 

salientando-se a evolução manifestada pelos alunos na reflexão e no discurso escrito. Os 

alunos aderiram de forma muito satisfatória, tendo produzido textos que foram selecionados e 

editados na página on-line da ESEQ, criada com a colaboração de um docente das TIC. A página 

tem editadas imagens e um vídeo sobre temas filosóficos abordados nas aulas.  

O Departamento também comemora o “Dia Mundial da Filosofia” sendo que os alunos 

aderem à produção e distribuição de cartazes e postais com aforismos junto de toda a 

comunidade escolar, com o objetivo de sensibilizar a mesma para a importância da Filosofia. 

Finalmente, foi iniciado o projeto “A Filosofia no Cinema” com visionamento de filmes 

seguido de debate, discussão e reflexão escrita dos temas e problemas como racismo, 

xenofobia, eutanásia, direitos humanos, tolerância e o sentido da existência. 

Estas duas últimas atividades nascem diretamente da iniciativa do Departamento, no 

âmbito de uma reflexão no seu seio em busca de estratégias que melhorassem os resultados 

escolares. Obviamente, tal não é mensurável objetivamente mas a perceção existente é a de 

que dada a adesão dos alunos o resultado tem sido bastante positivo. 

No que a avaliação dos alunos concerne, os elementos tratados pela SADRA permitiram 

ao Departamento conhecer a realidade da avaliação por intermédio dos números. Desta 

forma, a reflexão e aferimento de estratégias por parte dos docentes do Departamento para 

melhorar os resultados académicos dos alunos estribaram-se em dados concretos podendo ser 

considerados como medidas importantes para aumentar a qualidade do serviço escolar.  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

Os professores do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (DMCE) 

acompanharam o esforço de adaptação a novas metodologias complementares de apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem utilizando os recursos tecnológicos da plataforma Moodle. 
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Esta estrutura também procurou cumprir um dos desígnios estabelecidos pelo Plano de 

Desenvolvimento de Autonomia no que diz respeito à formação de docentes que previa a 

elaboração de propostas individualizadas de formação bem como grelhas de observação das 

atividades desenvolvidas. 

Assim e desde logo, procedeu-se a um levantamento das necessidades de formação de 

cada grupo disciplinar e entregou-se ao responsável da Secção de Formação do Conselho 

Pedagógico uma listagem na qual constavam, resumidamente, as formações em: 

 Utilização de quadros interativos, na sala de aula; 

 Criação de material específico para utilização do quadro interativo; 

 Elaboração de materiais didáticos diversos, para as disciplinas do Departamento, do(s) 

Curso(s) Profissional(ais), a utilizar em ambiente de aula ou de sala de estudo. 

 Elaboração de materiais didáticos diversos, para as disciplinas deste Departamento, do 

Ensino Regular Básico e Secundário, a utilizar em ambiente de aula ou de sala de estudo. 

Os professores do DMCE supriram algumas necessidades de formação trabalhando no 

interior dos grupos disciplinares com partilha de materiais e de experiências. 

Outros frequentaram ações de formação creditadas, por eles próprios solicitadas a 

organizações portuguesas de professores, que se prestaram a dinamizar, na ESEQ, a formação 

pedida. Apresente-se como exemplo: “Ensinar Matemática com Utilização de Quadros 

Interativos”, por formadores da Sociedade Portuguesa de Matemática e a participação em 

conferências e palestras dinamizadas por algumas estruturas da ESEQ como a “Ação de 

Sensibilização sobre Dislexia”, orientada pela psicóloga da ESEQ, Dr.ª Conceição Prisco. 

Dentro do quadro de atuação do Plano de Desenvolvimento e dos objetivos do Contrato 

de Autonomia, este Departamento procedeu a análises não só dos casos das situações 

problemáticas de aprendizagem mas também das que se destacaram positivamente, delas se 

retirando ilações consequentes para a atuação em casos similares.  

Também, sistematicamente, analisou os resultados das avaliações dos alunos no final de 

cada período, formulando estratégias de remediação das situações problemáticas como, por 

exemplo, a apresentação de propostas de alunos para o apoio individualizado ou em grupo, a 

elaboração de fichas de trabalho específicas para colmatar as dificuldades apresentadas pelos 

alunos, etc. Merece destaque o apoio aos alunos, compromisso assumido pelo DMCE ao nível 

de todos os grupos disciplinares, prestado desde o início de cada ano letivo. De salientar que, 
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para além da organização deste serviço ao nível da ESEQ, os professores manifestaram 

disponibilidade para apoiar os alunos fora dos horários de uns e outros. 

Além disso, a meio de cada período letivo, recolheu grelhas de registo das situações dos 

alunos que possibilitaram análises comparativas e reavaliações das estratégias utilizadas para 

aumentar o sucesso escolar dos alunos. 

Para finalizar, relativamente aos exames nacionais, será de referir as análises das 

avaliações dos alunos da ESEQ, em cada item, nas disciplinas de Matemática A - 12.º Ano, de 

Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Física e Química A e Biologia e 

Geologia - 11.º Ano e de Matemática – 9.º Ano de escolaridade, proporcionando um 

disgnóstico das situações mais problemáticas e respetiva solução. 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os professores do Departamento utilizaram ferramentas informáticas necessárias de 

forma a agilizar o processo de ensino-aprendizagem, assim como a dinâmica de atividades 

extracurriculares. Neste sentido, todos os materiais utilizados são, de uma forma geral, 

informatizados o que permite uma partilha e adoção de materiais, para além de uma mais fácil 

adaptação à realidade/necessidade de cada docente. Progressivamente, os professores têm 

vindo a adotar o Moodle como plataforma de apoio didático e pedagógico e, nesse âmbito, 

fez-se sentir a necessidade de realizar formação por forma a tirar o melhor partido desta 

ferramenta. 

Os professores do grupo 600 (Educação Artística e Tecnológica), que lecionam algumas 

disciplinas dos Cursos Tecnológico e Profissional de Multimédia, fazem uso de diferentes 

ferramentas informáticas, tendo sido disponibilizado, aos alunos em Formação, a possibilidade 

de resposta a dúvidas através do Messenger. 

O grupo 620 (Educação Física) criou uma base de dados de aspetos ligados à condição 

física dos alunos da ESEQ, que permitiu a criação de um conjunto de tabelas que a aferem; 

estas tabelas são anualmente adaptadas e são também do conhecimento dos alunos. 

Relativamente à formação de docentes o Departamento procedeu ao levantamento das 

necessidades nessa área, numa perspetiva de contribuir para as melhorias do processo de 

ensino/aprendizagem e consequente melhoria dos resultados escolares em áreas como: 

Tecnologias de Apoio no Ensino Especial, Utilização das TIC nos processos de 
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Ensino/Aprendizagem, Ginástica - Ajudas e progressões, Basquetebol – didáticas e 

metodologias, Modelação 3D - Conhecimento e domínio de software de modelação 3D 

(Blender, 3D Studio, Maya 3D,…), Flash, Storyboard e Guionismo, Edição e Manipulação de 

som, Operador de Câmara de Vídeo, Autocad. 

Saliente-se, por ser já uma tradição, a realização anual do Concurso Nacional de Vídeo 

Escolar 8 e Meio, uma iniciativa que já se afirmou a nível nacional e que detém uma qualidade 

pedagógica insofismável pela aplicação de competências adquiridas pelos alunos. 

Ao nível de funcionamento da estrutura foram criados diferentes grupos de trabalho, 

conforme as circunstâncias e necessidades. A Coordenadora manteve um acompanhamento 

de proximidade junto dos docentes colocados na ESEQ pela primeira vez de forma a promover 

a sua rápida e plena integração na organização.  

Foram também efetuadas reuniões com os professores que lecionam disciplinas sujeitas 

a exame - Desenho A e Geometria Descritiva A - de forma a analisar os resultados, apurar as 

principais falhas dos alunos e propor estratégias de melhoria dos resultados.  

Na sequência de uniformização de procedimentos comuns a outros departamentos, no 

final de cada período letivo, os professores procederam ao preenchimento de um 

relatório/balanço de atividade onde indicaram, entre outros aspetos, o cumprimento das 

planificações e dos critérios de avaliação da ESEQ/disciplina; a percentagem de 

positivas/negativas das suas turmas; as estratégias/medidas aplicadas para superação das 

dificuldades dos alunos; participação nas atividades; as necessidades materiais e 

propostas/sugestões de trabalho; as observações sobre as aulas de apoio e o grau de 

cumprimento dos programas.  

 

COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA 

A atividade deste estrutura pautou-se ao longo da vigência do contrato de Autonomia 

por um esforço no sentido da: 

1. Promoção das melhorias nos instrumentos e processos de recolha, tratamento e 

análise dos dados biográficos, sociais e económicos dos alunos; 

2. Promoção de atividades de integração dos alunos matriculados pela primeira vez na 

ESEQ; 
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3. Promoção de contactos individuais com alunos e famílias no sentido de procurar 

obviar a situações que, eventualmente, conduzissem ao insucesso ou abandono 

escolar. 

4. Cooperação com as restantes estruturas (NAE e SPO) em situações de despistagem de 

casos de alunos referenciados como não tendo efetuado qualquer orientação 

vocacional e sinalização de situações socioculturais referentes aos Alunos Oriundos de 

Países Estrangeiros e respetivas famílias. 

5. Elaboração de um modelo de observação de comportamentos de risco em 

harmonização com a Comissão de Proteção de Menores do concelho da Póvoa de 

Varzim. 

Esta estrutura foi chamada a cooperar e a envolver-se no esforço de compensação da 

ESEQ para colmatar a privação do serviço de um Assistente social, previsto no Contrato de 

Autonomia, e cuja resolução só veio a ocorrer no ano transato. Assim, elaborou uma nova 

Ficha de Caraterização do Aluno9 a ser preenchida pelo aluno, com o intuito de aprofundar e 

qualificar a informação recolhida sobre o aluno no tocante a vários itens socio biográficos. 

Com o mesmo objetivo, os Diretores de Turma foram instruídos no sentido de efetuar 

uma criteriosa análise das informações obtidas de modo a prevenir casos de insucesso escolar 

– insucesso propriamente dito e abandono escolar - pela deteção de situações evidenciadas 

pela falta de assiduidade ou existência de qualquer outra problemática respeitante ao aluno.  

Relativamente à promoção de atividades de integração dos alunos matriculados pela 

primeira vez na ESEQ, destacou-se, mais uma vez, a articulação da Coordenação dos Diretores 

de Turma com outros serviços, nomeadamente com o SPO e o NAE, colaborando na 

elaboração e entrega de Brochura de Receção e Carta aos Encarregados de Educação, 

instrumentos pelos quais se divulgou os seus objetivos e área de atuação. 

Foi também através do Diretor de Turma que se sinalizou a existência de alunos 

oriundos de países estrangeiros (AOPE’s) e se encaminhou os mesmos para o NAE, através de 

preenchimento de formulário existente para o efeito: “Ficha de observação dos AOPE’s”. Os 

Diretores de Turma também sinalizaram casos de alunos a quem não foi feita Orientação 

Escolar no 9.º Ano; consequentemente, foram proporcionados contactos individuais entre a 

Psicóloga da ESEQ e alunos que o desejassem. 

                                                           
9
 Anexo_zip4_ Ficha de Caracterização do Aluno.pdf 
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A fim de facilitar o trabalho do Diretor de Turma nesta vertente da sua ação, foi 

organizado e colocado à sua disposição na sala dos Diretores de Turma, um dossiê sobre a 

temática de comportamentos de riscos/sinais de alerta, através do qual puderam orientar a 

sua atuação neste campo. Para além deste dossiê, foi também disponibilizado, no mesmo 

espaço, um guião denominado “Recursos Sociais Existentes na Comunidade”, que permitiu 

facilitar o encaminhamento, por parte dos Diretores de Turma, de alunos com problemas 

deste tipo para outros serviços existentes na comunidade. 

No Ensino Básico, o Serviço de Direção de Turma em colaboração com o SPO, 

implementou o programa “Trilhos”, do Instituto da Droga e Toxicodependência, cujos 

objetivos foram já referidos anteriormente. 
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Ação C1 – Diagnóstico de situações-problema no 
desenvolvimento da Autonomia 

 

A ESEQ promoveu e cumpriu todas as ações previstas para diagnóstico, avaliação e 

solução dos problemas detetados no que ao processo de desenvolvimento da Autonomia 

concerne. 

Assim, procedeu à recolha e análise de relatórios parcelares de todas as estruturas 

previstas e envolvidas no processo de Autonomia conforme o Plano estabelecido. De acordo 

com os dados coligidos, elaborou a submeteu à apreciação da Comissão de Acompanhamento 

Local os relatórios regulamentarmente previstos (http://www.eseq.pt/escola.htm). De acordo 

com os pareceres desta Comissão procurou proceder de forma a melhorar procedimentos e 

metodologias de atuação tendo em vista o cumprimento cabal do Plano e dos Objetivos 

consignados no Contrato de Autonomia. 

Paralelamente, procurou incutir junto dos vários agentes internos uma cultura de 

recolha, análise e tratamento de dados, de elaboração de relatórios e de apresentação de 

soluções em conformidade com as debilidades detetadas, numa postura de autoavaliação, 

conforme o comprovam os vários documentos produzidos sobre estas matérias. 

Também será de realçar o contributo ao nível de análise procedimental no âmbito dos 

Serviços Administrativos e de Apoio, conferido pela ação implementada por força do Sistema 

de Gestão de Qualidade (SGQ)10 ao perspetivar uma avaliação sistemática e padronizada tendo 

por fim a Certificação dos Serviços Prestados, de acordo com a Norma ISO 9001 e que, a breve 

trecho, será alvo de relatório circunstanciado. 

 

  

                                                           
10

 Vide algumas peças do SGQ desta escola no Anexo_zip5_SGQ_Alunos 

http://www.eseq.pt/escola.htm
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3. Avaliação final 
 

Ao longo dos últimos três anos de execução do Contrato de Autonomia, a Escola Pública 

portuguesa foi alvo de importantes alterações, quer ao nível da organização escolar quer da 

gestão de recursos humanos e financeiros. Foi numa conjuntura de instabilidade legislativa e 

de forte tensão no seio das escolas, que a ESEQ desenvolveu e executou o seu contrato de 

autonomia. Neste momento de termo do contrato de autonomia, a primeira observação a 

fazer é a de que a ESEQ cumpriu todos os objetivos / ações com que se comprometera, exceto 

o objetivo de introdução de um sistema de gestão da qualidade, no âmbito das ações B1 e B2 

(planos anuais de melhoria nos serviços de apoio e serviços administrativos), o qual se 

encontra, neste momento, na fase de conclusão.  

Foram atingidos os objetivos operacionais de diminuição das taxas de abandono escolar, 

das taxas de insucesso escolar e de modernização e melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à comunidade educativa, ao nível administrativo, do apoio pedagógico e do 

funcionamento das estruturas intermédias.  

A Direção Regional de Educação do Norte apoiou a ESEQ na contratação de um técnico 

superior - assistente social, que veio colmatar as lacunas que se faziam sentir na área de ação 

social e que constrangiam a conjugação de esforços multidisciplinares para a consecução dos 

objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento da Autonomia.  

Não podemos deixar de registar negativamente o facto de a gestão de recursos 

humanos ao nível docente, realizada pelos Serviços Centrais, não ter tido em conta os 

interesses das escolas com Contrato de Autonomia. Com efeito, aquando do concurso de 

professores para colmatar as necessidades transitórias de lecionação, foi vedada às escolas 

com autonomia a possibilidade de recurso à bolsa de colocação disponível para as restantes 

escolas. Daqui resultou que as escolas com autonomia apenas puderam recorrer aos docentes 

que não obtiveram colocação nas restantes escolas. 

Por outro lado e ao contrário do que aconteceu com as restantes escolas, não foi 

permitido às escolas com autonomia a renovação dos contratos com o pessoal docente, o que 

pôs em causa a estabilidade do corpo docente e impediu que se desse a desejável 

continuidade ao projeto educativo. Estes dois factos prejudicaram objetivamente a ESEQ. 
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Defendemos, de futuro, um diálogo prévio entre Administração e as Escolas com 

Autonomia de forma a que as medidas a tomar por aquela não colidam com os interesses 

destas últimas, nem ponham em causa o cumprimento dos objetivos do contrato de 

autonomia.  

Pelo que atrás ficou dito e pela experiência que temos acumulado, podemos afirmar, 

concluindo, que a autonomia das escolas é um processo que deve ser continuado e 

aprofundado. 

A ESEQ entende que se deve continuar a afirmar e solidificar os aspetos positivos e os 

ganhos de eficiência, obtidos no desenvolvimento do contrato; corrigir aspetos negativos e 

remover obstáculos que têm sido apontados como limitadores e prejudiciais à Autonomia das 

Escolas.  

A ESEQ mantém o interesse em aprofundar a sua autonomia, através da celebração de 

novo contrato. 

Por último, o Diretor não pode deixar de sublinhar e agradecer o apoio e o 

empenhamento que todos os membros da Comissão de Acompanhamento Local sempre 

dispensaram à ESEQ na execução do Contrato de Autonomia. As suas intervenções e 

observações contribuíram para que a ESEQ refletisse sobre as suas falhas, melhorasse as suas 

práticas e abrisse novos perspetivas de desenvolvimento futuro.   

Muito obrigado. 

 

 

Póvoa de varzim, 14 de março de 2012 

 

O Diretor 

José Eduardo Lemos de Sousa 
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Anexo A1.1 – Dispositivo de análise e controlo do abandono 

escolar  

 

Anexo A1.2 – Abandono Escolar 

 

 

2010/11

Modalidade Abandono
Anulação 

Matrícula
Abandono

Anulação 

Matrícula
Abandono

Anulação 

Matrícula
Abandono

Anulação 

Matrícula

Anulação 

Matrícula

7º Ano Básico Regular − − − − − − − − −

8º Ano Básico Regular − − − 1 − 2 − − −

9º Ano Básico Regular − 2 − − − − − − −

Total Ensino Básico 2 0 1 0 2 0 0 0

1º Ano Profissional de Multimédia − − 0 4 − − − 1 6

2º Ano Profissional de Multimédia − − − − − 4 − − 4

3º Ano Profissional de Multimédia − − − − − − − − −

10º Ano Sec. Científico-Humanísticos − 12 3 13 − 23 9 9

11º Ano Sec. Científico-Humanísticos − 6 1 11 1 12 − 10 7

12º Ano Sec. Científico-Humanísticos 1 15 2 15 − 10 4 8 7

10º Ano Sec. Tecnologico de Multimédia − 4 − − − − − − −

11º Ano Sec. Tecnologico de Multimédia − 2 2 8 − − − − −

12º Ano Sec. Tecnologico de Multimédia 3 − − 1 3 1 − − −

Ensino Secundário 4 39 8 52 4 50 4 28 33

TOTAL (EB + ES) 4 41 8 53 4 52 4 28 33

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

Total de Alunos Matriculados (excluídas as transferências) 1119

Taxa de Desistência 2,9%

Notas:

1 - O Curso Tecnológico de Multimédia encerrou em 2008/09

2 - a partir de 2010/11, os alunos deixaram se poder ser excluídos por "excesso de faltas", pelo que a desistência se apurou, apenas, pela anulação de matrícula

1121 1199 1236 1157

4,0% 5,1% 4,5% 2,8%

2006/07 2007/2008 2008/2009 2009/2010

45 61 56 32
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Anexo A2.1 – Evolução das taxas de transição / conclusão  

 

2010/2011

ESEQ Portugal Continental ESEQ-Portugal

Regular 7º Ano 100,0% a)

100,0% a)

Secundario Regular CH 10º Ano 88,2% a)

e 11º Ano 92,3% a)

Profissional 12º Ano 69,3% a)

a) - sem dados 83,7% a)

2009/10

ESEQ Portugal Continental ESEQ-Portugal

Regular 9º Ano 95,2% 85,7% 9,5%

95,2% 85,6% 9,6%

Secundario Regular CH 10ºAno 91,5% 80,8% 10,7%

e 11º Ano 91,5% 88,6% 2,9%

Profissional 12º Ano 73,8% 67,5% 6,3%

84,7% 79,4% 5,3%

2008/09

ESEQ Portugal Continental ESEQ-Portugal

8º Ano 97,6% 88,1% 10%

9º Ano 97,8% 85,9% 12%

97,7% 85,1% 13%

Secundário Regular CH 10º Ano 92,2% 82,2% 10%

Tecnológico e 11º Ano 91,0% 88,5% 3%

Profissional 12º Ano 79,5% 66,9% 13%

88,1% 79,9% 8%

2007/08

ESEQ Portugal Continental ESEQ-Portugal

7º Ano 98,8% 82,1% 16,7%

8º Ano 97,9% 88,4% 9,5%

98,5% 78,0% 20,5%

Secundário Regular CH 10º Ano 91,0% 81,2% 9,8%

Tecnológico e 11º Ano 90,5% 87,3% 3,2%

Profissional 12º Ano 71,7% 65,5% 6,2%

85,8% 78,0% 7,8%

2006/07

ESEQ Portugal Continental ESEQ-Portugal

7º Ano 88,9% 77,7% 11,2%

9º Ano 76,3% 78,2% -1,9%

81,5% 80,1% 1,4%

Secundário Regular CH 10º Ano 92,4% 79,1% 13,3%

Tecnológico e 11º Ano 89,0% 83,0% 6,0%

Tecnológico 12º Ano 65,1% 61,5% 3,6%

81,0% 74,1% 6,9%

Taxas de Transição / Conclusão

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Basico Regular

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Basico

Taxas de Transição / Conclusão

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Basico Regular

Taxas de Transição / Conclusão

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Basico Regular

Taxas de Transição / Conclusão

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo

Basico

Taxas de Transição / Conclusão
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Anexo A2.2 – Evolução das taxas de retenção / desistência11  

 

 

 

                                                           
11

 A taxa de retenção / desistência é o quociente entre o número de alunos que não concluem ou não 
transitam ou abandonam a escola e o número total de alunos excluídas as transferências. 
Correspondem, portanto, à taxa de insucesso escolar 
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Anexo A2.3 – Evolução das taxas de transição/conclusão em 

várias coortes de alunos 

 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

7º Ano 98,8

8º Ano 97,6%

9º Ano 95,2%

1º Ano 91,5% 95,0%

2º Ano 90,7% 77,8%

3º Ano 89,7%

10º Ano 90,9% 92,2% 91,3%

11º Ano 91,1% 91,5% 93,1%

12º Ano 71,1% 69,3%

Taxa de Transição / AprovaçãoEnsino/Modalidade/Ano ou Tipo

Básico Regular

Secundário

Profissional

Científico 

Humanístico
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Anexo A2.4 – Resultados dos exames nacionais - alunos internos, 

1ª fase 

 

 

Anexo A2.5 – Taxas de aprovação anual (avaliação interna) nas 

disciplinas alvo do Contrato de Autonomia 

 

 

  

ESEQ Nacional ESEQ Nacional ESEQ Nacional ESEQ Nacional

Disciplina média média média média média média média média

Biologia Geologia 110 108 0,2 102 98 0,4 107 98 0,9 111 110 0,1

Desenho A 120 114 0,6 127 127 0 124 125 -0,1 123 119 0,4

Geometria Descritiva A 98 105 -0,7 132 104 2,8 88 89 -0,1 109 100 0,9

Economia A 136 130 0,6 138 135 0,3 136 135 0,1 118 120 -0,2

Física e Química A 100 96 0,4 102 87 1,5 93 85 0,8 109 105 0,4

Geografia A 123 114 0,9 121 113 0,8 102 110 -0,8 116 113 0,3

História A 112 110 0,2 120 119 0,1 128 119 0,9 96 105 -0,9

Hist. Cultura Artes 117 97 2 133 104 2,9 107 109 -0,2 107 96 1,1

Matemática A 144 140 0,4 119 117 0,2 121 122 -0,1 110 106 0,4

Matemática B 151 131 2 133 122 1,1 117 113 0,4 131 119 1,2

MACS 143 100 4,3 126 113 1,3 108 101 0,7 124 113 1,1

Português 118 104 1,4 126 117 0,9 110 110 0 96 96 0

Espanhol 158 153 0,5 165 167 -0,2 145 148 -0,3 136 135 0,1

Média Geral 125,4 115,5 1,0 126,5 117,2 0,9 114,3 112,6 0,2 114,3 110,5 0,4

Dif. Dif. Dif. Dif.

2008 2009 2010 2011

RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS -ALUNOS INTERNOS - 1ª FASE

Alunos 

avaliados
Aprovação

Alunos 

avaliados
Aprovação

Alunos 

avaliados
Aprovação

Alunos 

avaliados
Aprovação

2007/08 226 96% 262 87% 201 87% 142 91%

2008/09 290 94% 255 99% 208 94% 176 91%

2009/10 315 99% 204 94% 182 94% 185 90%

2010/11 298 97% 221 98% 175 85% 192 86%

Taxa de aprovação das disciplinas alvo do contrato de autonomia

(avaliação interna)

Inglês (11.º Ano) Físico-Química A (11.º Ano) Matemática A (12.º Ano)Português (12.º Ano)
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Anexo A2.6 – Taxas de integração no Quadro de Excelência 

 

 

  

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

7º 10 - - 2

8º 5 10 - -

9º - 7 8 -

10º 23 37 25 37

11º 26 32 43 25

12º 43 48 58 66

Total 107 134 134 130

Total Alunos 1227 1252 1157 1119

Taxa de Integração no QE 9% 11% 12% 12%

Total alunos = número de alunos matriculados - transferidos
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Anexo B1.1 – Sala de Estudo Orientado 

 

 

 

  

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

TPC * * 629 1029

Apoio * * 100 163

Ficha de Trabalho * * 414 499

Utilização de PC * * 4024 4269

Requisitar Livros * * 408 820

* - O tratamento de dados  iniciou-se em outubro de 2009

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

7º Ano * * a) 1038

8º Ano * * a) a)

9º Ano * * 977 a)

10º Ano * * 2045 4611

11º Ano * * 1578 2067

12º Ano * * 1377 1959

* - O tratamento de dados  iniciou-se em outubro de 2009

a) - Não estiveram em funcionamento

Principais atividades desenvolvidas pelos alunos na SEO

N.º de alunos que frequentaram a SEO
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Anexo B1.2 – Carta de apresentação dos serviços (SPO/NAE) 

Exmo. (a) Sr. (a) Encarregado (a) de Educação: 

 

Gostaríamos de lhe dar a conhecer a existência na Escola dos Serviços Especializados de Apoio 
Educativo (Serviço de Psicologia e Orientação e Núcleo de Apoio Educativo). 

Estes Serviços são recursos facilitadores do sucesso escolar dos seus educandos e estão abertos à 
solicitação dos encarregados de educação. 

 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), representado pela psicóloga Conceição Prisco e pelo 
Assistente Social - Tiago Teixeira Pacheco, tem como objetivo prioritário contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e integral do jovem pelo que, entre outras ações diversificadas, presta apoio 
individual ou em grupo aos alunos em campos como a orientação vocacional, a realização escolar ou 
problemas pessoais e familiares. Para além da realização de sessões de formação/sensibilização sobre 
diversas temáticas, presta ainda consultadoria a docentes e pais/encarregados de educação, que 
poderão solicitar o acompanhamento dos seus alunos/educandos. Atendimento aos Alunos e Famílias, 
através do encaminhamento para as diversas entidades públicas e privadas, podendo auxiliá-los na 
resolução dos seus problemas que podem causar Insucesso e Absentismo escolar; Intervir (atender, 
aconselhar, mediar e encaminhar). Estabelecer em articulação com outros serviços especializados, 
designadamente das áreas da saúde e da segurança social, contribuindo para o correto diagnóstico e 
avaliação sócio-médico-educativa dos alunos com necessidades educativas especiais e planear as 
medidas de intervenção mais adequadas; 

Poderá obter mais informação sobre este serviço no site da escola (www.eseq.pt) no espaço do SPO. 

O Núcleo de Apoio Educativo (NAE), coordenado pela docente Fátima Guedes, tem como principal 
objetivo contribuir para a integração e sucesso educativo dos discentes, proporcionando-lhes os apoios 
necessários, disponibilizados pela escola nas modalidades de Apoio Pedagógico Acrescido (APA), Sala de 
Estudo Orientado (SEO) e Tutoria. O NAE integra, também, uma docente de apoio educativo, a 
Professora Maria João Casanova, que trabalha e acompanha permanentemente os alunos com 
Necessidades Educativas Especiais, aos quais também são facultadas aulas de apoio, individualmente ou 
em grupo, consoante os casos. De realçar ainda que o NAE tem desenvolvido, nos últimos anos, um 
trabalho específico de acompanhamento dos alunos oriundos de países estrangeiros (AOPE), ajudando-
os a integrar-se na comunidade escolar e facultando-lhes aulas de apoio, quer de natureza curricular, 
quer de língua portuguesa. 

Tal como os pais a nossa preocupação é o bem-estar e sucesso dos nossos alunos. 

Quando necessário peça a colaboração/intervenção destes serviços. 

 

Póvoa de Varzim, 24 de outubro de 2011 

A Psicóloga                 A Coordenadora do NAE 

O Assistente Social                A Docente de Apoio Educativo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Eu,____________________________________________________encarregado(a) de educação do aluno 
(a)____________________________________ do ano/turma_______ tomei conhecimento da existência 
destes serviços. 

Assinatura do(a) Encarregado (a) de Educação____________________________________________ 

http://www.eseq.pt/
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Anexo B1.3 – Ficha de anulação de matrícula 

  

Anulação de Matrícula 
 

 
Informação / Parecer dos Serviços 

 
Motivo do Pedido de Anulação de Matrícula: 

Trabalho     Problemas na Escola   
Mudança de Escola   Problemas Financeiros  
Mudança de Residência  Alteração de Projeto Formativo   

Outro motivo ________________________________________________________________________ 
 

Diligências efetuadas pelo 
Diretor de Turma 

em: 
SPO em: 

Conversa com o Aluno ___/___/_____ ___/___/_____ 

Contacto com o Encarregado de Educação ___/___/_____ ___/___/_____ 

Outras ___/___/_____ ___/___/_____ 

Ver parecer anexo  Sim  Não  Sim  Não 

Observações SPO: 

Observações DT: 

 

___/___/_____ ___/___/_____ 

_________________________ 

 O Diretor de Turma 

____________________________ 

Os Serviços de Psicologia e Orientação 

 

Após as diligências efetuadas o aluno / Encarregado de Educação desistiu da 
intenção de anular a matrícula     

Despacho:__________________ 

Após as diligências efetuadas o aluno/ Encarregado de Educação não se demoveu 
da sua intenção de anular a matrícula   

____/____/_____ 

O Diretor 

_________________________ 

 

Aluno: ______________________________________________________________ 

Ano Turma: ___________          Data do pedido de  anulação :_____/_____/_____ 

Tomei conhecimento em ___/___/____ 

Os SPO __________________________    

Tomei conhecimento em ___/___/____ 

O Diretor de turma _______________________    


