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Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos 

 

Certificado de Reconhecimento de trabalhos de mérito em Género e Cidadania 

Mariana da Assunção da Silva 

Regulamento  

(Versão atualizada em 2013/14 do regulamento de 2009/10)  

 

Preâmbulo 

Considerando que a escola constitui um espaço privilegiado de aprendizagem e de práticas de 
cidadania e consciente do proveito para toda a comunidade escolar da integração da dimensão de 
género na educação para a cidadania em todos os patamares da educação, através de iniciativas 
que promovam a construção de identidades individuais e coletivas alicerçadas no princípio da 
igualdade entre os sexos, o Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos instituiu, em 
2009, o Certificado de Reconhecimento de trabalhos de mérito em Género e Cidadania, no âmbito 
do projeto Educação, Género e Cidadania como forma de valorizar trabalhos meritórios realizados 
por alunos e alunas, os quais devem ser estimulados e reconhecidos pela comunidade como 
exemplos a seguir, no sentido de aperfeiçoar o exercício da cidadania nas vivências escolares. 

Ao Certificado é atribuído o nome de Mariana da Assunção da Silva (1867-1950), em homenagem a 
esta professora vilafanquense que, ao longo de quase quarenta anos, manteve intervenção 
ininterrupta em organizações de mulheres, tendo vivido essa militância em regimes tão díspares 
como a Monarquia, a República, a Ditadura Militar e o Estado Novo. 

I. Objetivos 

1. Os presentes certificados visam incentivar o bom desempenho de alunos e alunas em trabalhos 
que fomentem o conhecimento, a tomada de consciência e o questionamento dos modelos, 
conceções e representações sociais que traduzam relações estereotipadas de género e 
situações de discriminação. 

2. Para além disso, pretendem promover a realização de trabalhos que valorizem as dimensões 
pública e privada da vida, desenvolvendo nas raparigas e nos rapazes as competências e os 
saberes individuais próprios da esfera do cuidado e dos afetos e da esfera da liderança e da 
participação pública.  

II. Âmbito 

3. Aplica-se, em cada ano letivo, a todos os alunos e alunas inscritos/as no Agrupamento de 
Escolas Professor Reynaldo dos Santos. 

III. Certificados 

4. Serão atribuídos certificados a: 

4.1. Trabalhos considerados relevantes que tenham sido expostos e/ou dinamizados por 
discentes em espaço público da escola, realizados no âmbito de atividades ou projetos de 
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escola constantes do Plano de Atividades e cujo público destinatário ultrapasse os 
elementos da respetiva turma; 

4.2.  Trabalhos considerados relevantes que tenham realizados e/ou dinamizados por discentes 
no âmbito de áreas disciplinares e cujo público destinatário ultrapasse os elementos da 
respetiva turma; 

IV. Seleção 

5. A seleção dos trabalhos referidos em 4. será feita pelas e pelos docentes. 

5.1. A seleção dos trabalhos referidos em 4.1. será feita pelo/a docente responsável por cada 
projeto de escola; 

5.2. A seleção dos trabalhos referidos em 4.2. será feita pelo/a docente responsável pela 
disciplina; 

6. A indicação dos trabalhos selecionados deverá ser enviada à coordenadora do projeto 
Educação, Género e Cidadania com as seguintes indicações: o nome da/o docente, o tema do 
trabalho com uma breve nota explicativa e a identificação do/a(s) respetivo/a(s) autor/a(s), ano 
e turma. 

7. Salvaguarda-se a possibilidade de constituição de uma equipa ad hoc em caso de dúvidas 
relativas à adequação das propostas aos pontos 1, 2, 4 e 11 do presente regulamento. 

7.1. A equipa será constituída por quatro elementos, sendo um elemento da Direção, a 
Coordenadora do Projeto Educação, Género e Cidadania e dois elementos do corpo 
docente. 

V. Entrega dos Certificados 

8. Os Certificados serão entregues pela Direção da Escola em cerimónia pública a realizar no início 
do ano letivo subsequente. 

9. A entrega de cada Certificado será acompanhada de um prémio em géneros de carácter 
simbólico, anualmente definido. 

VI. Disposições finais 

11. Não será atribuído Certificado de Reconhecimento de trabalhos de mérito em Género e 
Cidadania a discentes que tenham manifestado no ano letivo em questão atitudes e 
comportamentos que colidam com a liberdade, a dignidade e o respeito pelos outros e pelo 
ambiente escolar.  

12. As dúvidas de interpretação, bem como os casos omissos, serão analisadas pela Direção da 
Escola. 


