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Alunos Matriculados: 1090 
 

Ensino Básico:   499 Ensino Secundário:      591 
       7º -  172                            Cursos: 
 8º -  164                          Científico-Humanísticos  560  
 9º -  163 
                    10º - 198 
                    11º - 188 
                    12º - 205 

 

Recursos Humanos: 
 

Professores:  88 
Pessoal Não Docente:32 

 

 

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

Ano Letivo de 2014-2015  



Um lugar de construção de valores, de afetos 

RIGOR, EXIGÊNCIA  

E EMPENHO 

CIDADANIA 

RESPEITO 

RESPONSABILIDADE 

AUTONOMIA 

VALORES 

A ESQM é uma escola integradora que valoriza os princípios da 
cidadania e a consciência ecológica 



Uma escola atenta aos alunos  
e à realidade envolvente 



Um lugar de aprendizagens significativas 



As pessoas são o elemento que faz a diferença 



Uma escola  próxima dos  seus alunos, inclusiva 
e diferenciadora 



Um clima de confiança, segurança, disciplina 
e bem-estar 



Um espaço de autonomia para a inovação 
                                                e a criatividade 

http://www.esqm.pt/


Elevado grau de realização escolar e de 
desenvolvimento pessoal 



Valorização do sucesso dos alunos 

Prémio por concursos e outras iniciativas 

Atribuição de bolsas de estudo 

Diplomas de mérito 



Um  forte  sentido  de  pertença 



 

• 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; 

• Valorização dos recursos humanos. 

 

 

Consolidar e reajustar percursos  

Escola Secundária Quinta do Marquês, Oeiras 



   A escola obteve MUITO BOM em cada um dos três domínios:  

 Resultados;  

 Prestação do Serviço Educativo;  

 Liderança e Gestão. 

 
 MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente e acima dos valores esperados na melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em 

análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e 

eficazes.  

Relatório de Avaliação Externa 
Avaliação por domínio  

Descritores da escala de avaliação 



Assiduidade  e  pontualidade 
Participação  ativa  e  regular  do  aluno  na  escola 

Regulamento Interno 



Atitude  de  esforço  e  empenho  no  trabalho 

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

funcionamento da aula 
 

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

Comportamento  adequado  ao  processo  de  ensino  e aprendizagem 



Preservar o material, equipamentos e o espaço escolar 



O empenho por parte dos alunos, o incentivo e o 
acompanhamento dos Pais  e Encarregados de Educação na 

concretização de todas as  atividades são de extrema importância 



Projetos de Turma  que envolvam alunos, pais e professores 

 PTT 

Disciplinas 

PAA PEE 

Promover uma cultura de motivação, 
integração, confiança e sentido de pertença 

BE 



Visitas de estudo, saídas e outras atividades interdisciplinares 



DESPORTO ESCOLAR 

Clubes & Projetos 

EcoEscolas 

Clube Europeu Biblioteca 

Clube do Património 

http://www.esqm.pt/


Currículo, Literacias e Aprendizagem 
Leitura e Literacia 

Projetos, Parcerias e Atividades                                           
Gestão da BE  

Biblioteca 



Biblioteca 



Bar 



Relação com as famílias e a comunidade local 

 

 Participação  dos Pais e EE nos órgãos e estruturas da escola 

  Participação em dias festivos e em projetos de turma 

  Utilização da BE como pólo de difusão cultural 

  Organização de Seminários e outras iniciativas 

  Adesão a projetos da Autarquia 

  Promoção de parcerias e campanhas de sensibilização 

  Realização de atividades para  e com a comunidade local 





Centralidade do Projeto  da ESQM no ALUNO 

Boas-vindas aos novos! 



 
 

 

 7º A – Ana Vaz (HIS) 

 7º B – Mª Eduarda Romão (EF) 

 7º C – Susana Lopes (EF) 

 7º D – Edite Gomes (EF) 

 7º E – Madalena Mota (GEO) 

 7º F –  João Santos (HIS)  

 

 

 

 

Diretores de Turma do 7º Ano:  
 



2014/2015 

7ºB 

7ºA 

7ºC 

7ºE 

7ºF 

7ºD 



 
 

 

 10º A – Luís Costa (EF) 

 10º B – Leonor Ferrão (FQ) 

 10º C – Mª do Céu Rodrigues (FQ) 

 10º D – Paula Campos (B/G) 

 10º E – Nelson Bernardo (FIL) 

 10º F -  Paula Mendes (ING)  

• 10º G -  Ana Coutinho (FIL)  

 

 

 

Diretores de Turma do 10º Ano:  
 



2014/2015 10ºA 

10ºG 

10ºD 

10ºF 
10ºC 10ºB 

FIL 

10ºE 



“Pelo 

sonho  

é que 

vamos!” 


