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Critérios para a participação em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas 

 

 

Enquadramento 

No horizonte do Decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-lei               

nº 137/2012, de 2 de julho, conforme estabelecido na alínea p), do n.º 1, do artigo 13.º, 

deve o Conselho Geral definir os critérios para a participação da escola em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. 

Compete à escola construir a sua autonomia e assumir uma atitude de afirmação, 

enquanto organização, no sentido de desempenhar melhor o serviço público de 

educação e formação dos alunos, no respeito pela legalidade e no contexto social, 

económico e cultural que caracteriza a comunidade em que se insere e que visa servir, 

mobilizando os meios ao seu dispor para promover a plena integração social das crianças 

e jovens. 

Pretendendo desempenhar um papel ativo e de relevância na comunidade, o 

Agrupamento deve promover ações de natureza cultural e social, criando um espaço de 

todos e para todos. Neste sentido as atividades devem concretizar a intencionalidade 

de criar espaços de aprendizagens significativos, trabalhando as áreas de competência 

do perfil dos alunos (PASEO), contribuindo para a formação do aluno, na sua diversidade 

cívica, científica, pedagógica, cultural, desportiva e emocional.   

O Conselho Geral deste Agrupamento define os critérios de participação do 

Agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, numa 

perspetiva orientadora, não restritiva, que permita a reflexão fundamentada e 

contextualizada.   
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Critérios  

1. Conformidade com o Projeto Educativo do Agrupamento 

As atividades deverão apresentar-se como oportunidades relevantes para a 

concretização dos objetivos centrais e estratégicos, constituindo formas de 

atingir as metas definidas no projeto educativo ou contribuir para a sua 

concretização. 

 

2. Cumprimento das normas estipuladas no Regulamento Interno e das 

diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico 

   Respeitar o estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento e as 

diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico, nomeadamente no que 

respeita à planificação, execução e avaliação das atividades.  

 

3. Intencionalidade de trabalhar as áreas de competência do perfil dos alunos 

(PASEO) 

As atividades devem concretizar a intencionalidade de trabalhar as áreas de 

competência do PASEO, criando espaços de aprendizagens significativas.  

 

4. Promoção dos valores que enformam o Projeto Educativo 

Promover os valores fundamentais que encorpam o Projeto Educativo do 

Agrupamento: responsabilidade e integridade, excelência e exigência, 

curiosidade, reflexão e inovação, cidadania e participação e liberdade. 

 

5. Reconhecimento do Agrupamento 

As atividades devem contribuir para que o Agrupamento seja reconhecido 

pela qualidade e relevância das atividades que desenvolve e pelo papel que 

tem em toda a comunidade, nomeadamente, na participação em eventos 

concelhios, regionais, nacionais e internacionais. 
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6. Adequação orçamental 

A planificação das atividades deverá evidenciar uma necessária ponderação 

relativa aos seus custos, quer para o Agrupamento, quer para os pais e 

encarregados de educação, e aos seus benefícios para os alunos, sendo de 

promover a contenção e poupança de recursos financeiros. 

 

7. Parecer favorável do Conselho Geral  

Parecer favorável do Conselho Geral, depois de ouvido o Conselho 

Pedagógico, para o estabelecimento de protocolos e celebração e acordos 

de cooperação ou de associação com outras escolas, instituições e 

organizações, autarquias, coletividades e entidades que desenvolvam 

atividades de caráter económico, social, formativo, cultural, científico e 

desportivo. 

 

8. Dinamização/ participação de atividades 

A dinamização de atividades ou a participação implica que estas contribuam 

para: 

a) Criar espaços de aprendizagens significativas, para o desenvolvimento de 

competências e para a aquisição de conhecimentos dos alunos de todos 

os níveis de ensino do Agrupamento, possibilitando aos alunos o acesso 

ou consolidação de saberes/aprendizagens de formas inovadoras e 

diferenciadas, respeitando ritmo de aprendizagem de cada um; 

b) Fomentar ou potenciar a motivação dos alunos, tornando as 

aprendizagens mais contextualizadas; 

c) Contribuir para a promoção da inovação tecnológica num quadro de 

progressiva utilização das tecnologias de informação e comunicação; 

d)  Desenvolver competências de pesquisa, de experimentação, de 

avaliação e de reflexão crítica;  

e) Estimular a criatividade, a comunicação e a autonomia;  

f) Gerar oportunidades de participação dos alunos, contribuindo para o seu 

desenvolvimento pessoal e social (promovendo os valores de liberdade, 

igualdade, solidariedade, tolerância, respeito, autonomia e inovação), 
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para o desenvolvimento de uma cidadania ativa e para o reconhecimento 

do mérito;  

g) Promover a interdisciplinaridade, a articulação curricular e o trabalho 

colaborativo, incluindo a articulação departamental, interdepartamental 

e entre ciclos; 

h) Operacionalizar os Planos de Grupo/ Turma, assegurando a sua 

adequação em número, tipologia e calendário; 

i) Promover e desenvolver relações com a comunidade, integrando as 

dinâmicas locais e que favoreçam a imagem e a missão do Agrupamento; 

j) Fomentar, sensibilizar e contribuir para a prevenção de comportamentos 

de risco e tomada de atitudes preventivas no âmbito da saúde, do 

ambiente, da alimentação, do consumo, da higiene e da segurança; 

k) Favorecer a formação da consciência cívica, da defesa dos Direitos 

Humanos e do Património nas suas diversas dimensões;  

l) Promover a formação pessoal, social, humana, cultural, desportiva, 

cognitiva, artística e afetiva dos elementos que integram a comunidade 

educativa; 

m) Contribuir para a inserção social dos alunos e para uma educação 

efetivamente inclusiva; 

n) Promover a formação do pessoal docente e não docente, discente e pais 

e encarregados de educação; 

o) Preservar e melhorar as condições físicas das instalações, rentabilizando 

os espaços e equipamentos disponíveis tendo em vista a melhoria da 

qualidade do ensino, da educação e da formação. 

 

 

Fragoso, 22 de dezembro de 2021 

A presidente do Conselho Geral, Isabel Félix Oliveira Rodrigues 


