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REGULAMENTO DOS PRÉMIOS DE MÉRITO: 
Quadros de Valor e Quadros de Excelência  

 
 

Preâmbulo 

 

Compete à Escola garantir o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do indivíduo e criar 

condições de promoção do sucesso escolar e educativo, valorizando a dimensão humana do trabalho 

escolar. 

 

Deste modo, a Escola, assumida, na sua autonomia, como espaço privilegiado de vivência democrática 

e um agente dinamizador de inovação social e cultural, deverá reconhecer os alunos que se distingam 

pelo valor das suas competências cognitivas e de aplicação escolar, demonstrado na superação de 

dificuldades ou no serviço aos outros e ainda pela excelência do seu trabalho. 

 

Assim, deverão ser criados mecanismos adequados de promoção escolar, que não só estimulem os 

alunos para a realização do trabalho escolar, individual ou coletivo, como também lhes reconheçam, 

valorizem e premeiem as aptidões e atitudes reveladas ao nível cultural, pessoal e social. 

 

O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Nelas, de acordo com a legislação em vigor, 

nomeadamente o despacho normativo nº 102/90, de 12 de Setembro e a Lei nº 51/2012, de 5 de 

Setembro, decidiu instituir os Quadros de Valor e de Excelência destinados a reconhecer os alunos que 

revelem capacidades e atitudes exemplares e/ou que alcancem excelentes resultados escolares. 

 

Temos como grande objetivo incentivar o desempenho escolar em todos os seus níveis e premiar o 

mérito, numa assumida cultura de valorização da excelência, já patente nas prioridades do Projeto 

Educativo, enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento económico, cultural, social e 

humano dos jovens e, consequentemente, da sociedade em geral, imbuídos da clara convicção de que, 

reconhecendo e premiando o mérito, estaremos certamente a dar um forte contributo para que, desde 

os primeiros passos na Escola, as nossas crianças sintam que vale a pena aprender. 

 

CAPÍTULO I 

Artigo 1º 

Quadro de Valor 

1. O Quadro de Valor reconhece os alunos do ensino básico e do ensino secundário que revelem grandes 

capacidades, nomeadamente na produção de trabalhos académicos ou na realização de atividades de 
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excelente qualidade, que revelem atitudes exemplares de superação das dificuldades ou que 

desenvolvam iniciativas ou ações igualmente exemplares de benefício claramente social, comunitário ou 

de expressão de solidariedade. 

 

2. É reconhecido ainda o valor aos alunos que se tenham envolvido em iniciativas de âmbito 

extracurricular, social, desportivo, cultural ou científico, bem como grupos, equipas ou turmas em que 

todos os alunos tenham revelado desempenhos exemplares, unanimemente reconhecidos, promovendo 

o nome da escola a nível local, nacional ou internacional. 

 

Artigo 2º 

Organização do Quadro de Valor 

1. Em cada ano letivo, nos Conselhos de Docentes/ Conselhos de Turma de final do 3º período, é 

apresentada e analisada a candidatura de alunos da turma ao Quadro de Valor (Anexos I e II). 

 

2. Após a análise, deverá ser referida, em ata, a existência (ou não) de candidatos ao Quadro de Valor. 

 

3. O Quadro de Valor do Agrupamento de Escolas de Nelas é organizado no final de cada ano letivo, por 

ano de escolaridade, incluindo ensino regular e cursos profissionais, nele constando o nome, a fotografia 

do aluno, a turma e o motivo pelo qual integra o referido quadro (Anexo III).  

 

Artigo 3º 

Critérios de Propositura para o Quadro de Valor 

1.  São critérios de acesso ao Quadro de Valor: 

 

1.1. A manifestação, a nível individual, de atitudes exemplares de superação de dificuldades, e que 

sejam resultantes, entre outros, de: 

a) problemas familiares graves; 

b) problemas de ordem motora, visual, auditiva ou outras patologias que constituam impedimento para 

uma normal integração na escola. 

 

1.2. A realização de ações exemplares na escola ou na comunidade, tais como: 

a) solidariedade sistemática para com os colegas portadores de qualquer tipo de deficiência; 

b) ajuda e incentivo sistemáticos a alunos/colegas com dificuldades de aprendizagem; 

c) atitudes de tolerância, capacidade de diálogo e intervenção profícua na resolução de conflitos; 

d) atitudes eficazes de intervenção, quer  na prevenção, quer na resolução de problemas disciplinares; 
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e) dinamização de ações praticadas individualmente, ou em grupo, a favor de causas socialmente 

reconhecidas e que venham a ser julgadas de grande valor, abnegação ou altruísmo. 

f) a participação ativa em iniciativas/atividades promovidas na escola que tenham projeção ao nível 

interno e/ou externo. 

 

1.3. A atribuição de prémios (1º, 2º ou 3º lugar) decorrentes de provas regionais, nacionais ou 

internacionais, em representação da escola, nos domínios social, desportivo, cultural, científico ou 

artístico; 

1.4. O desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de claro benefício social ou comunitário 

dentro e fora da escola, designadamente no âmbito da solidariedade social, do voluntariado ou da 

participação cívica; 

 

1.5. O desempenho exemplar, unanimemente reconhecido, em iniciativas ou ações de grupos, equipas 

ou turmas; 

 

1.6. Acresce o cumprimento, cumulativo, das seguintes condições: 

a) Ter bom relacionamento com os diversos elementos da comunidade escolar; 

b) Não ter sido sujeito a nenhuma medida disciplinar corretiva e/ou sancionatória. 

 

Artigo 4º 

Proponentes 

1. São proponentes de alunos ao Quadro de Valor as seguintes pessoas/entidades:  

a) Professor; 

b) Diretor de turma; 

c) Conselho de turma; 

d) Membros da Direção, do Conselho Pedagógico ou do Conselho Geral; 

d)Associação de Estudantes e/ou de Pais/Encarregados de Educação; 

e) Autarquia, Associações Desportivas ou outras; 

f) Outras entidades parceiras da comunidade. 

 

Artigo 5º 

Propostas 

1. Deverá constar da proposta: 

a) Identificação da entidade proponente. 

b)  Nome ou nomes dos aluno(s) proposto(s) e identificação da turma. 
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c)  Relato das ações, trabalhos ou factos observados, que se enquadrem no presente regulamento. 

d) Período em que ocorreram os mesmos. 

e) Efeito da ação ou trabalho digno da proposta. 

f)  Pré-avaliação/Parecer devidamente fundamentado pela entidade proponente (fotos, certificados, 

relatórios, notícias de jornal,…). 

 

2. As propostas fora do âmbito do Conselho de Turma serão dirigidas ao Diretor, em impresso próprio 

(Anexo II), e em sobrescrito fechado, até ao final do mês de Maio de cada ano letivo. 

 

Artigo 6º 

Avaliação das candidaturas 

1. As candidaturas propostas, no âmbito do Quadro de Valor, são sujeitas, primeiramente, à apreciação 

do Conselho de Docentes/Conselho de Turma a que o aluno pertence, que decide da pertinência da 

candidatura. 

 

2. O Conselho de Docentes/Conselho de Turma, tomada decisão positiva, entrega, em formulário 

próprio (Anexos I e II), a candidatura devidamente fundamentada (diplomas, fotos, certificados, 

relatórios, notícias de jornal,…), à Direção do Agrupamento, juntamente com a ata da reunião de 

avaliação do 3º Período. 

 

Artigo 7º 

Comissão de Análise Final da Candidatura 

1. A comissão de análise das candidaturas é constituída no seio do Conselho Pedagógico, podendo ser 

cooptados elementos externos (representante dos pais, do pessoal não docente ou dos alunos). 

 

2. A Comissão de Candidatura é constituída pelo diretor, que preside, e por quatro docentes eleitos de 

entre os membros do Conselho Pedagógico, assegurando a representatividade de todos os ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário.  

 

3. As decisões tomadas relativamente ao Quadro de Valor são obrigatoriamente obtidas, por maioria, 

dentro da respetiva comissão de avaliação, em reunião a efetuar até ao final do ano letivo. 

 

5. Cabe à referida comissão a análise das candidaturas e redação do respetivo parecer, bem como a 

elaboração dos Quadros de Valor e de Excelência. 
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Artigo 8º 

Aprovação e homologação do Quadro de Valor 

1. O Quadro de Valor é aprovado pelo Conselho Pedagógico, após parecer emitido pela comissão de 

Análise referida no artigo anterior. 

 

2. O Quadro de Valor é homologado pelo diretor do agrupamento, até final de cada ano letivo. 

 

Artigo 9º 

Prémios do Quadro de Valor 

1. O Quadro de Valor será divulgado até final do ano letivo em local próprio de grande visibilidade e na 

página oficial do Agrupamento, mantendo-se no ano letivo seguinte, até nova atualização. 

2. As decisões relativas ao Quadro de Valor serão oportunamente comunicadas aos alunos e respetivos 

encarregados de educação. 

 

3. Este reconhecimento deve ser registado em livro próprio e, se possível, publicitado nos meios de 

comunicação local. 

 

4. A inclusão do aluno no Quadro de Valor deverá ser inscrita na respetiva ficha biográfica, após a 

devida homologação, sendo arquivado o documento de candidatura no processo individual do aluno. 

 

5. Os alunos que integrem o Quadro de Valor receberão um diploma e eventualmente um prémio 

simbólico a ser entregue no início do ano letivo seguinte, em cerimónia própria. 

 

CAPÍTULO II 

Artigo 10º 

Quadro de Excelência 

1. Do Quadro de Excelência do Agrupamento de Escolas de Nelas constarão os alunos que atinjam 

excelentes resultados escolares e produzam trabalhos ou realizem atividades de excelente qualidade, 

quer no domínio curricular, quer no domínio das atividades de enriquecimento curricular. 

 

Artigo 11º 

Organização do Quadro de Excelência 

1. No ensino básico o Quadro de Excelência é organizado em três ciclos e por anos de escolaridade, à 

exceção do 1º ciclo, em que será organizado no final do mesmo, isto é, apenas no 4º Ano de 

escolaridade.  
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2. No Ensino Secundário o Quadro de Excelência é organizado por anos de escolaridade, dos alunos 

dos cursos científico-humanísticos e dos alunos dos cursos profissionais.  

 

3.  Do Quadro de Excelência deverá constar o nome, a fotografia do aluno, o ano de escolaridade, a 

turma e média com a qual integra o referido quadro (Anexo IV). 

 

Artigo 12º 

Critérios de Propositura  para o Quadro de Excelência 

Do Quadro de Excelência, constarão os alunos que apresentem, cumulativamente, os seguintes 

requisitos:  

 

1. Ensino Básico – 1.º ciclo  

a) Média anual, no final do 4º Ano, de nível 5, (média das classificações nas diversas disciplinas, 

calculada por arredondamento às unidades). Para este efeito, nas áreas onde só haja lugar à atribuição 

de classificação qualitativa, esta será convertida em quantitativa de acordo com a tabela de conversão; 

b) Não obtenção de nível inferior a 4 em nenhuma disciplina, no final do 3º período, nos termos da 

alínea anterior; 

c) Ter nível 5 a pelo menos uma das disciplinas sujeitas a prova final; 

d) Não ter sido sujeito a nenhuma medida disciplinar correctiva e/ou sancionatória; 

 

2.  Ensino Básico - 2.º e 3.º ciclos  

a) Classificação final no final do 3.º período de nível 5 (média das classificações nas diversas 

disciplinas, calculada por arredondamento às unidades);  

b) Não obtenção de nível inferior a 4 em nenhuma disciplina, no final do 3º período; 

c) Não ter sido sujeito a nenhuma medida disciplinar correctiva e/ou sancionatória; 

 

3. Ensino Secundário  

3.1. Nos Cursos Científico-Humanísticos: 

a) Ter média mínima de 17 valores sem arredondamento; 

b) Encontrar-se matriculado(a) em todas as disciplinas do plano de estudos do ano de escolaridade 

frequentado; 

c) Não se tenha registado qualquer Classificação Final inferior a catorze, relativa ao ano letivo 

frequentado; 

d)  Não ter sido sujeito a nenhuma medida disciplinar correctiva e/ou sancionatória. 
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3.2. Nos Cursos Profissionais: 

a) Ter média aritmética simples da totalidade dos módulos com lecionação prevista para esse ano letivo 

de 17 valores; 

b) Ter concluído todos os módulos com lecionação previstos para esse ano letivo; 

c) Não ter qualquer módulo em atraso; 

d)  Não ter sido sujeito a nenhuma medida disciplinar correctiva e/ou sancionatória. 

 

4. Para o cálculo das médias apenas são consideradas as disciplinas obrigatórias do plano de estudos 

do ano de escolaridade frequentado. 

 

5. A média dos anos ou disciplinas terminais é calculada após a realização dos exames. 

 

6. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, sendo facultativa, não será tida em conta na 

ponderação da média. 

 

Artigo 13º 

Candidatura 

1. Compete ao Conselho de Turma/Professor Titular de Turma a proposta dos alunos aos referidos 

quadros, devendo ficar mencionados na ata de avaliação do 3º período o nome, número, média e 

cumpre os restantes requisitos. 

 

2. Compete à Comissão de Candidatura, prevista no artº 7º do presente Regulamento, após a 

publicação dos resultados dos exames nacionais, elaborar a proposta de candidatura dos alunos para o 

Quadro de Excelência, de acordo com os critérios de propositura estabelecidos no artigo anterior. 

 

3. A candidatura dos alunos para o Quadro de Excelência deverá conter a identificação do aluno e a 

média calculada (anexo IV). 

 

Artigo 14º 

Aprovação e homologação do Quadro de Excelência 

1. O Quadro de Excelência é aprovado pelo Conselho Pedagógico, na primeira reunião do ano letivo 

seguinte, depois de ter sido analisado pela Comissão de Análise Final de Candidatura, prevista no 

artigo 7º do presente regulamento.  
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2. A inclusão do aluno no Quadro de Excelência deverá ser inscrita na respetiva ficha biográfica, após a 

devida homologação. 

 

3. O Quadro de Excelência é organizado e homologado pelo diretor do agrupamento, até oito dias após 

a referida aprovação. 

 

CAPÍTULO III 

Artigo 15º 

Natureza dos Prémios 

1. Os prémios têm uma função eminentemente educativa. Como tal, deverão ser concebidos de acordo 

com o nível etário dos alunos, procurando estimular o prosseguimento do empenhamento escolar, o 

espírito de investigação e a valorização de aspetos culturais. 

 

2. Os prémios deverão consistir em instrumentos, materiais ou condições com relação intrínseca com a 

atividade premiada e que permitam o seu prosseguimento a um nível de conhecimentos mais 

avançados ou a sua continuidade a nível profissional. 

 

3. Compete à Comissão do Quadro de Valor e de Excelência determinar e propor ao Conselho 

Pedagógico os prémios a atribuir tendo em conta o financiamento disponível, ficando o Conselho 

Pedagógico responsável pela aprovação e decisão final. 

 

4. O Diretor e o Conselho Administrativo devem promover as diligências consideradas necessárias e 

indispensáveis ao financiamento dos prémios servindo-se para o efeito das liberalidades previstas nos 

normativos aplicáveis ou estabelecendo parcerias com entidades ou organizações da comunidade local. 

  

5. O prémio a atribuir poderá assumir natureza pecuniária, para o melhor aluno que integre o respetivo 

quadro, no final de cada ciclo ou no final do ensino secundário, desde que tenha integrado o respetivo 

quadro, no mínimo dois anos no respetivo ciclo. 

 

6. Em caso de empate considera-se por ordem de prioridade: 

a) a melhor média das avaliações do 3º período de todos os anos do ciclo; 

b) o maior número de níveis 5 considerando todas as avaliações do ciclo; 

c) menor idade. 
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7. Todos os alunos que integrem o Quadro de Excelência receberão um certificado/diploma, e 

eventualmente um prémio simbólico, a ser entregue no início do ano letivo seguinte, em cerimónia 

própria. 

 
CAPÍTULO V 

Disposições finais 
 

Artigo 16º 
Publicitação 

1. Este regulamento constitui um anexo do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de 

Nelas, será dado a conhecer aos interessados nos termos previstos para o mesmo  e tem efeitos 

imediatos a partir da sua aprovação. 

. 

Artigo 17º 
Revisão 

1. O presente regulamento poderá ser revisto no final de cada ano letivo por proposta a apresentar 

pelo Conselho Pedagógico e a aprovar pelo Conselho Geral. 

 

Artigo 18º 
Omissões 

1. Qualquer situação omissa neste regulamento, a que não seja possível aplicar qualquer normativo 

legal vigente, é decidida pelo Diretor, mediante parecer da Comissão de Candidatura.  

 

Artigo 19º 
Das deliberações 

1. As deliberações tomadas nos órgãos previstos, após homologadas pelo Diretor, não são passíveis 

de recurso. 

Artigo 20º 
Outros prémios 

Os alunos têm ainda o direito a ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no 

trabalho e desempenho escolares através da atribuição de Prémios regulamentados pelo Ministério da 

Educação (despacho nº 20153/2008, de 5 de Agosto que atribui o Prémio de Mérito Ministério da 

Educação e outros que venham a ser publicados) ou por outra entidade ou instituição que assim o 

determine.  

Aprovado em Conselho Pedagógico em 08.05.2013 

O Diretor 

António Manuel Borges dos Santos 


