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CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO EM ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 

 

1. Preâmbulo 

No cumprimento das atribuições do Conselho Geral decorrentes do Decreto-Lei 

75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho de acordo 

com a alínea o) do ponto 1 do artigo 13.º, compete ao Conselho Geral definir os 

critérios para a participação das escolas em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas. 

De acordo com as orientações estabelecidas na Lei de Bases do Sistema 

Educativo, a instituição Escola através desse mesmo 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, valorizando a dimensão humana 

do trabalho”; informa ainda, que o sistema educativo “organiza-se de forma a 

descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e ações educativas, de modo 

a proporcionar uma correta adaptação às realidades, um elevado sentido de 

participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de 

decisão eficientes”. 

Entende este Conselho Geral que o Agrupamento para dar uma resposta adequada 

e cabal aos seus alunos de acordo com os pressupostos e orientações da Lei de Bases 

do Sistema Educativo, bem como ao Projeto Educativo é necessário encontrar, definir e 

estabelecer parcerias com entidades externas nos domínios das atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. Pois só assim os objetivos e metas 

nesta comunidade educativa serão atingidos de forma satisfatória tendo como 

principais pilares os critérios definidos em seguida. 

 

2. Critérios 

2.1 – Conformidade com o definido no Projeto Educativo no que concerne aos 

objetivos e metas; 

2.2 – Articulem os conteúdos programáticos das diferentes disciplinas ou domínios 

de acordo com cursos ou respostas educativas diferenciadas; 
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2.3 – Promovam a interdisciplinaridade; 

2.4 – Desenvolvam a motivação dos alunos, tornando a aprendizagem mais 

atrativa;  

2.5 – Reforcem a educação intercultural e contribuam para a inserção social dos 

alunos de forma a promover uma educação inclusiva; 

2.6 – Promovam a melhoria das atividades na comunidade escolar; 

2.7 – Cultivem os valores da liberdade, tolerância, respeito, autonomia, 

solidariedade e cidadania;   

2.8 – Promovam a formação pessoal, social, humana, cultural, física, cognitiva e 

afetiva dos interlocutores;  

2.9 – Fomentem a sensibilização para questões de higiene, segurança, ambiente, 

alimentação e saúde;  

2.10 – Reforcem a ligação da comunidade educativa com o tecido empresarial 

envolvente de forma a integrar os alunos, com principal evidência para os que 

necessitam de respostas de estágio, formação vocacional ou de prática simulada em 

contexto real de trabalho; 

2.11 – Promovam a formação e a atualização do pessoal docente e não docente; 

2.12 – Preservem as condições físicas das instalações e dos espaços envolventes; 

2.13 – Promovam o Agrupamento como referência na comunidade envolvente, 

expandindo a sua visibilidade; 

2.14 – Forneçam ao Agrupamento contrapartidas tidas como positivas para a 

comunidade escolar desde que respeitadas as disposições finais definidas em seguida.  

 

3. Disposições Finais 

Nos casos em que a constituição de parcerias e respetivos protocolos a celebrar 

com o Agrupamento no que respeita as atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas, possam suscitar dúvidas quanto ao seu articulado ou possam vir a 

provocar danos ou impactos negativos, devem ser submetidas pelo diretor para análise 

prévia em Conselho Geral, nomeadamente nos seguintes itens: 

3.1 – Qualidade do ensino desenvolvido no Agrupamento; 

3.2 – Decisões emanadas do Conselho Pedagógico; 

3.3 – Acarretem prejuízos por parte do Agrupamento; 

3.4 – Coloquem em causa o Regulamento Interno do Agrupamento ou 

Regimentos apensos a este; 
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3.5 – Coloquem em causa os direitos e deveres de qualquer elemento da 

comunidade educativa.  

 

4. Correções 

Caso se verifique que alguma das disposições definidas nos pontos anteriores 

deste documento, não foram tidas em linha de conta ou respeitadas, o diretor deverá 

proceder à imediata suspensão do protocolo / parceria e ou proceder à retificação dos 

danos ou impactos causados.    

 

 

  

 

 

 

Pontinha, 29 de janeiro de 2015 

 

O Presidente do Conselho Geral 

  

(José Augusto Franco Grachinha) 

 


