
REUNIÃO DE DELEGADOS 

E SUBDELEGADOS 

2016/2017 

21 de outubro  - 13h 

ESQM 



Escola Secundária Quinta do Marquês 



 

Alunos Matriculados: 1101 
 

Ensino Básico:   507 Ensino Secundário:      594 
       7º -  173                            Cursos: 
 8º -  163                             Científico-Humanísticos  598  
 9º -  169 
                                            10º - 224 
                                         11º - 182 
                                         12º - 185 

                          Recursos Humanos: 
                              Professores:  94 

Pessoal Não Docente:30 
 

 

Rua das Escolas, Quinta do Marquês, 2780 – 102 OEIRAS 
www.esqm.pt                                            
email – geral.esqm@gmail.com; direcao@esqm.pt  
Tel: 214573394       Fax: 214587688 

Ano Letivo de 2016-2017  

mailto:geral.esqm@gmail.com


RIGOR, EXIGÊNCIA  

E EMPENHO 

CIDADANIA 

RESPEITO 

RESPONSABILIDADE 

AUTONOMIA 

VALORES 

Um lugar de construção de valores,  
         de afetos… 



 

• Taxas de abandono quase 
inexistentes; 

• Padrões de avaliação interna que 
parecem estar estabilizados;  

• Baixas taxas de absentismo e de 
retenção; 

• Boas médias de resultados de exame, 
acima da média nacional; 

• Preocupação da escola não só com os 
resultados académicos, mas também 
com boas aprendizagens e a 
formação dos alunos; 

• Desenvolvimento equilibrado  dos 
alunos, a nível afetivo e emocional; 

 

 

 

“Consolidar e reajustar percursos”  

Escola Secundária Quinta do Marquês, Oeiras 



 

  Visitas de estudo 

  Trabalho de Projeto 

  Concursos 

 Olimpíadas e outras     
competições 

 Trabalhos de investigação 

  Laboratórios abertos 

 Teatro 

 Projetos interdisciplinares 

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 



 Biblioteca 

 SOS disciplinas 

 Espaços de apoio escolar 

 Turmas Alpha (FQ / MAT) 

 Clubes & Projetos 

 Atividades culturais 

 Atividades expressivas e criativas 

 Desporto Escolar 

 Refeitório/ Bar/ Papelaria 

 … 

 

Medidas Educativas de Promoção do Sucesso  





 

Valorização da área artística 



Uma escola de aprendizagens significativas 



PEE 

PCE 

PAA 

PTT 

Organização das atividades de turma 

http://www.esqm.pt/


Uma escola mais próxima dos alunos,  

                                inclusiva e diferenciadora 



 Participação dos alunos nas atividades e projetos 
da escola 

 Eleição de dois alunos representantes no 
Conselho Eco-Escolas – 3º ciclo e secundário 

 

 Eleição de dois alunos representantes da turma 
(delegado e subdelegado) 

 

 Representantes de dois alunos do secundário no 
Conselho Geral 
 

 Participação no processo de eleição para a  
Associação de Estudantes 

Participação dos alunos  
                        no Projeto Educativo da Escola 



Clubes & Projetos                          



Assembleia de Delegados de Turma  
 

 A Assembleia de Delegados de Turma é um órgão consultivo da 
Associação de Estudantes constituído pelos Delegados de Turma da Escola 
ou pelos subdelegados em sua substituição ou quando expressamente 
convocados. 

 

 Compete ao delegado de turma  (e ao subdelegado, em sua 
substituição): 

 

  Estar atento aos problemas que afetam a turma; 
  Manter a ligação entre a turma e o Diretor de Turma; 
 Estar presente e participar nas reuniões de Conselho de Turma 

intercalar, Conselho  de  Turma disciplinar e nos demais órgãos para 
onde foram eleitos;  

   Participar na Assembleia de Delegados. 
 

 Compete à Assembleia de Delegados de Turma: 
 

 Pronunciar-se sobre o funcionamento da Escola em tudo o que lhe   
diga respeito, nomeadamente sobre assuntos de importância para os 
alunos;  

 Apresentar propostas e sugestões que visem uma cooperação  com a   
Associação de Estudantes;  

  Eleger os alunos representantes ao Conselho Geral . 
 
 



Conselho Geral 

 

O Conselho Geral é o órgão de participação e representação 
da Comunidade Educativa, responsável pelas linhas 
orientadoras da atividade da Escola, com respeito pelos 
princípios consagrados na Constituição da República e na Lei 
de Bases do Sistema Educativo.  

          

Há 2 representantes dos alunos no Conselho Geral 



Um clima de confiança, segurança  

                                          disciplina e bem-estar 



Currículo, Literacias e Aprendizagem 
Leitura e Literacia 

Projetos, Parcerias e Atividades                                           
Gestão da BE  

Biblioteca 

Preservar o material, equipamentos e o espaço escolar



Um  forte  sentido  de  pertença 



Currículo, Literacias e Aprendizagem 
Leitura e Literacia 

Projetos, Parcerias e Atividades                                           
Gestão da BE  

Biblioteca Regulamento Interno 

Assiduidade  e  pontualidade 
Participação  ativa  e  regular  do  aluno  na  escola 

Atitude  de  esforço  e  empenho  no  trabalho 

Comportamento  adequado  ao  processo  de  ensino  e 
aprendizagem 



 
 

Respeitar a autoridade do professor 



Currículo, Literacias e Aprendizagem 
Leitura e Literacia 

Projetos, Parcerias e Atividades                                           
Gestão da BE  

Biblioteca Regulamento Interno 

A ocupação dos alunos na ausência imprevista do 
respetivo professor tem caráter obrigatório 

Não é permitida a utilização de telemóveis ou qualquer 
outro equipamento tecnológico que perturbe o 

funcionamento da aula 



Um local de participação cívica 



Associação de Estudantes 

 
 A participação do alunos na vida da Escola pode ainda 

concretizar-se através dos representantes da Associação por 
eles eleitos. 
 

 A Associação de Estudantes da Escola Secundária da Quinta do 
Marquês já está legalmente constituída, por publicação em Diário 
da República de 14 de Outubro de 1998. 

 
 Deve a Associação de Estudantes desenvolver as ações 

necessárias a uma participação esclarecida e capaz de fazer com 
que os seus membros sejam:             

   . atuantes na defesa dos seus interesses e objetivos 
  . solidários na resolução dos seus problemas 
  . colaborantes na dinamização da vida da Escola. 



Associação de Estudantes 
 

 Prazo de entrega de listas concorrentes  – 
de 09 de novembro (4ª f) a 11 de novembro 
(6ª f) às 17 horas 

 
 Campanha eleitoral nos dias 16, 17 e 18 de 

novembro 
 
 Votação no dia 21 de novembro (2ª f) 
 

Cada lista concorrente deverá entregar à Direção, até 
ao dia 11 de novembro, os seguintes elementos: 

 

 Nome, identidade escolar dos seus membros e 
identificação dos cargos; 

 

 Lista de assinaturas que propõem a candidatura, 
constituída, pelo menos, com 90 nomes, referindo 
sempre nome, ano turma e número; 

 

 Programa de Ação/Intervenção na vida da escola. 
 







“Pelo sonho é  que  vamos!” 

Diretora: Júlia Duarte Tainha 
Subdiretora: Ana Paula Rocio 
Adjuntos da Diretora: Mª Isabel Silva 
                                             Raul Castelão 



ESQM 
 Bom Ano! 

• 2016/ 17 


