
 

 

 

No sentido de evidenciar a participação dos estabelecimentos de ensino público no programa “Desporto na escola” 
bem como a dinâmica desportiva dos agrupamentos de escolas do concelho, pretende-se instituir no ano letivo de 
2015/2016 o prémio “Escola Mais Desportiva”. 

 

OBJETIVO 

Maior sensibilização e dinamização da prática desportiva destinada aos vários graus de ensino que cada 
agrupamento dispõe, estimulando os hábitos de prática de atividade física regular, contribuindo para a saúde e bem-
estar dos seus alunos. 

  

CRITÉRIOS 

A atribuição do prémio “Escola Mais Desportiva” é determinada pelos seguintes critérios: 

I. Atividade Interna 

- Realização de atividades para as escolas do pré-escolar e 1º ciclo do agrupamento |1 Ponto p/atividade realizada 

- Coadjuvação dos professores do grupo de Ed. Física na componente curricular de Expressão e Educação Físico-
Motora | 1 Ponto p/cada professor 

- Realização de atividades inter-turmas | 1 Ponto p/cada atividade realizada 

- Realização dos testes da aplicação FITESCOLA | 1ºCiclo – 1 ponto p/cada turma 

A soma da pontuação de todos os itens em cada Agrupamento, estabelecerá uma escala ordinal decrescente de 
todos os Agrupamentos, sendo atribuídos pontos no sentido inverso ao número de escolas participantes (ex: Y 
escolas é equivalente a Y pontos para o 1º classificado e 1 ponto para o ultimo classificado). 

A pontuação obtida atribui uma ponderação de 40% da pontuação final 

 

II. Desporto na Escola  

Pontos atribuídos com base no número efetivo de alunos participantes nas seguintes atividades pontuais: 

- Corta Mato Escolar; Cascais Pong; Cascais Minton; Surf; Atletismo de Pista – 1 Ponto por cada aluno participante,  

- Semana das Atividades Náuticas (5º ano) e Semana do Surf (6º ano) - 1 ponto a cada turma participante 

Nota: Nas atividades do 2º e 3º ciclo e secundário, que considerem um número máximo de inscrições, será tido em 
consideração o valor máximo atribuído à Escola sede do Agrupamento. 

http://fitescola.dge.mec.pt/


 

 

 

 

- Torneio do Jogo do Mata; Passeio de Aventura; Encontros de Natação; Festa Gímnica - 1 ponto a cada turma 
participante 

A soma da pontuação de todos os itens em cada Agrupamento, estabelecerá uma escala ordinal decrescente de 
todos os Agrupamentos, sendo atribuídos pontos no sentido inverso ao número de escolas participantes (ex: Y 
escolas é equivalente a Y pontos para o 1º classificado e 1 ponto para o ultimo classificado). 

A pontuação atribui uma ponderação de 40% da pontuação final 

 

III. Desporto Escolar  

- Número de núcleos efetivos de desporto escolar | 1 Ponto por cada núcleo 

- Número de alunos Participantes | 1 Ponto por cada aluno 

- Classificação nos Campeonatos Nacionais | 3º Class. – 1 Ponto | 2º Class. – 2 Pontos | 1º Class. – 3 Pontos 

- Classificação nos Campeonatos Regionais | 3º Class. – 1 Ponto | 2º Class. – 2 Pontos | 1º Class. – 3 Pontos 

A soma da pontuação de todos os itens em cada Agrupamento, estabelecerá uma escala ordinal decrescente de 
todos os Agrupamentos, sendo atribuídos pontos no sentido inverso ao número de escolas participantes (ex: Y 
escolas é equivalente a Y pontos para o 1º classificado e 1 ponto para o ultimo classificado). 

A pontuação obtida atribui uma ponderação de 20% da pontuação final 

A Escola Mais Desportiva será aquela que obtiver a maior pontuação através da soma dos 3 itens acima referidos, 
sendo ainda considerada a classificação de todos os Agrupamentos por ordem decrescente de pontuação. 

  

A ESCOLA MAIS DESPORTIVA vencedora bem como as restantes escolas classificadas receberão um prémio em 
material ou equipamento, considerando-se os seguintes valores:  

1º - 1.500,00€ 

2º - 750,00€ 

3º - 500,00€ 

Do 4º ao 7º - 250,00€ 

Do 8º ao 11º - 175,00€. 

 

O reconhecimento da “ESCOLA MAIS DESPORTIVA ” será efetuado numa numa cerimónia pública, a decorrer no final 
do ano letivo em data e local a designar. 


