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ANEXO XXIII – REGISTOS NOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS 

DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Anualmente o Conselho Pedagógico deverá emitir orientações que assegurem a uni-
formidade de critérios de elegibilidade de projetos realizados para inscrição no certi-
ficado dos alunos. 

2. O responsável pelo projeto/atividade/estrutura deve propor, ao conselho de turma, a 
inscrição da participação do(s) alunos(s) no certificado.

3. A inscrição no certificado do aluno será feita se, cumulativamente, se verificarem as 
condições previstas nos pontos do artigo 1º e do artigo 2º.  

 
Projetos no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento

Artigo 1º 
Critérios para inclusão no certificado

1. O trabalho realizado teve impacto na comunidade, envolvendo entidades, tais como 
associações, autarquias, organizações, instituições, entre outros. 

2. O aluno participou com qualidade em todas as fases do projeto, nomeadamente na 
sua conceção, planificação e execução.

3. No desenrolar do projeto, o aluno mobilizou competências (conhecimentos, capaci-
dades e atitudes) de forma articulada.

4. O aluno desenvolveu competências sociais, tais como a comunicação, o trabalho de 
equipa, a tomada de decisões e a resolução de problemas.

5. O aluno participou no projeto de forma consistente ao longo do ano letivo, sendo 
avaliado com nível de excelente.

 Projetos e atividades desenvolvidos no âmbito da escola

Artigo 2º
Critérios para inclusão no certificado

1. A atividade/projeto integra os documentos orientadores da escola.  
2. O aluno participou com qualidade nas diferentes fases do projeto.
3. A atividade/projeto envolveu o desenvolvimento de competências sociais, tais 

como a comunicação, o trabalho em equipa, a tomada de decisões e a resolução de 
problemas
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4. A atividade/projeto realizado teve impacto na comunidade educativa, envolven-
do entidades, tais como associações, autarquias, organizações, instituições, entre 
outros. 

Representação dos pares

Artigo 3º
Estruturas de participação dos alunos

Sempre que os alunos representem os seus pares no Conselho Geral, na Assembleia de 
Delegados de Turma, no Conselho Eco-escolas, na Associação de Estudantes e enquanto 

Delegados de Turma, e cumpram o seu mandato no respeito pelas competências definidas 
em lei e no regulamento interno devem ver a sua participação atestada no seu certificado.


