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 Critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 

científicas e desportivas 

2014/2015 

NOTA INTRODUTÓRIA  
 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, no n.º 4 do seu artigo 2.º, considera que “O sistema educativo responde às 
necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade 
dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a 
dimensão humana do trabalho” e, no n.º 5, que “A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e 
pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos 
capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 
transformação progressiva”.  
À escola compete proporcionar e contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos alunos de acordo com os princípios 
estabelecidos na Lei de Bases do Sistema Educativo, preceituados em diferentes normativos e, a nível de escola, 
consubstanciados nos seus documentos orientadores, nomeadamente o Projeto Educativo.  
Assim, e em consonância, no Projeto Educativo do Agrupamento pode ler-se “espera-se, hoje, que a escola eduque nos 
jovens o sentido de responsabilidade, a capacidade de iniciativa e de empreendimento e de cooperação social, na 
construção dos seus projetos pessoais e de um mundo melhor” e “é na interligação da Escola com os restantes parceiros 
sociais, em laços cada vez mais estreitos, que concretizamos os sonhos das novas sociedades do próximo milénio.”   

 
 
O Conselho Geral entende que: 
 

• As propostas de participação da escola em atividades pedagógicas, científicas e desportivas devem ser enquadradas 
naquele contexto normativo e considerar a especificidade da escola, explicitada nos seus documentos orientadores.  

• As propostas de atividades em que a escola é chamada a integrar, participar ou promover exigem uma tomada de 
decisão que deverá assentar em princípios orientados para os objetivos e metas traçados pela escola.  
Assim, e no âmbito das suas competências e funções, o Conselho Geral definiu os critérios que, de seguida, se enunciam 
para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas e desportivas e que se pretendem, não como 
determinantes delimitativos, mas sim como linhas orientadoras e de ponderação para a tomada de decisões.  
 

CRITÉRIOS  
A decisão da participação da escola em atividades pedagógicas, científicas e desportivas deve pautar-se pelos seguintes 
critérios:  
 
1. Observar os objetivos e metas definidas no Projeto Educativo de Agrupamento. 
2. Contribuir para a operacionalização e concretização do Projeto Curricular do Agrupamento. 
3. Manifestar concordância com os objetivos e estratégias estabelecidos nos Planos Plurianuais e Anuais de Atividades. 

4. Melhorar os resultados escolares e  combater o abandono, criando mais oportunidades de  participação dos 

alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento integral e para o reconhecimento do mérito.  

5. Dinamizar formas inovadoras de aquisição ou consolidação de saberes e aprendizagens. 
6. Promover valores como a liberdade, tolerância, solidariedade e cidadania. 
7. Incentivar os alunos para que sejam agentes interventivos e dinamizadores de ações que promovam a sua formação 
pessoal, social e humana. 

8.  Rentabilizar a associação de estudantes em ações culturais, ao longo do ano,  para ocupação dos tempos livres. 



 
 

Página 2 de 2 

 

9. Intensificar ações de combate à indisciplina. 
10.Reforçar a educação intercultural e contribuir para a inserção social dos alunos e para uma educação inclusiva. 
11.Reforçar o desenvolvimento das relações da comunidade educativa. 
12.Promover a articulação de atividades entre os diferentes ciclos, reforçando a aproximação da escola-comunidade 
escolar. 
13. Promover a formação do pessoal docente e não docente. 
14. Fomentar e projetar a imagem da escola como uma instituição de referência e de qualidade.   

 
Agrupamento de Escolas de Guia, 12 de setembro de 2014 

 
A Presidente do Conselho Geral 

 

Anabela da Mota Neves 
 


