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Projeto / Plano de Ação 
 

 Clube do Desporto Escolar 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenador(a): 
Raquel Maria da Cunha Nobre Pregueiro 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

Trata-se de um projeto de âmbito nacional, visando a promoção física, psíquica e social dos alunos através da prática desportiva, ao qual o Agrupamento vem 

aderindo já há alguns anos, em articulação com o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado do Desporto. 

Este projeto visa criar condições para o alargamento gradual da oferta de atividades físicas e desportivas, de caráter regular e ocasional, a todos os alunos, 

alinhadas com o Projeto Educativo de Escola, permitindo o desenvolvimento desportivo dos alunos, contribuindo, ainda, para a sua saúde e bem-estar, para o sucesso 

académico e para a sua relação com a comunidade, num processo de aumento gradual de codecisão e cogestão dos alunos.  

Entende-se por Desporto Escolar o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvidas como complemento curricular e 
ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema 
educativo. 
No âmbito da educação, a dinamização do Desporto Escolar ganha especial relevância e pertinência, quer como programa que fomenta a introdução à prática 
desportiva e à competição, quer enquanto estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis e, ainda, como meio para desenvolver as áreas 
de competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
No presente ano letivo, para além da atividade desportiva interna, estarão em competição externa as modalidade de ténis de mesa, no escalão infantil  B, masculinos 
e Orientação com vários escalões e misto. 
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Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 
Promover atitudes de abertura e tolerância de forma a prevenir e/ou reduzir o abandono escolar 
Promover a igualdade de acesso e inclusão nas diversas atividades educacionais, culturais e desportivas, valorizando o trabalho em equipa e a integração 
Promover a educação para a saúde no seio da comunidade educativa 
Promover práticas inclusivas de apoio e de acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais. 
 
A. Melhorar os resultados académicos e reforçar a monitorização do processo ensino aprendizagem;  
B. Incrementar a participação democrática dos alunos na melhoria da escola;  
C. Aprimorar a articulação, a supervisão e o trabalho colaborativo dos docentes na prática letiva;  
E. Cimentar uma escola inclusiva, multicultural e comunitária;  

 

 

 
Público alvo 
 
Comunidade educativa: alunos do 2º e 3ºciclo. 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

Saúde:  

-Promoção da atividade Física. 

- A Educação para a Saúde pretende incentivar os alunos a assumir o bem-estar físico e mental como uma condição básica para exercer plenamente uma cidadania. 
Para isso, terá de reconhecer a importância da saúde mental, de uma alimentação saudável, da atividade física, da prevenção da violência, de consumos e/ou 
comportamentos aditivos e de como as crenças, valores, atitudes e comportamentos condicionam a sua própria saúde e a saúde das comunidades. 
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Plano Anual de atividades- 

 
 

Estabelecimento:________________________________ 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Jornal Celtinha online 
Website da escola 
Facebook da escola 
etc 
 

 


