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…………………………………      INTRODUÇÃO 

 
 
 

No atual contexto da educação, torna-se cada vez mais importante, 

premiar o bom aproveitamento e o bom comportamento dos alunos, como 

estratégia para minorar os maus exemplos, incentivando as boas práticas, 

quer de empenho nas atividades letivas e não letivas, quer de esforço por 

manifestar comportamentos corretos. 

Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Peniche, tem implementado 

desde o ano letivo 2009/2010 dois tipos de prémios, a atribuir aos alunos 

anualmente, são eles: 

 

 

 
 
 

  

Prémio de Mérito e 
Excelência por 

APROVEITAMENTO 

 Prémio de Mérito e 
Excelência por 
ATITUDES E 

COMPORTAMENTO 
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…………………………….…      REGULAMENTO  
 
 

1 - Sempre que os alunos, de qualquer escola do Agrupamento, manifestem 

um desempenho meritório; quer por aproveitamento, quer por atitudes e 

comportamento; no espaço escolar, esse facto deverá ser dado ao 

conhecimento da comunidade escolar através da sua inclusão no QUADRO DE 

MÉRITO E EXCELÊNCIA e atribuição dos respetivos prémios e/ou diplomas. 

 

2 - O QUADRO DE MÉRITO E EXCELÊNCIA pode reconhecer, tanto os alunos de 

forma individual, como grupos de alunos, como por exemplo: turmas, anos, 

equipas, clubes, ateliers, etc, tanto no prémio de Aproveitamento como no 

prémio de Atitudes e Comportamento. 

 

3 - A inclusão de alunos, ou grupos de alunos no QUADRO DE MÉRITO E 

EXCELÊNCIA, deverá ser sujeita à aprovação do Conselho de Turma em 

reunião do terceiro período, e posteriormente do Conselho Pedagógico através 

do relatório final. 

 

4 - São candidatos a receber o Prémio de Mérito e Excelência por 

Aproveitamento, todos os alunos que apresentarem: 

 

4.1. 

● No 1.º ciclo, média aritmética igual a 5,0 na reunião de avaliação do 

terceiro período, sendo que: 

● Nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio, 

Excelente corresponde ao valor 5. (Não são tidas em conta, para o cálculo da média 

aritmética, as áreas curriculares não disciplinares, bem como as atividades de enriquecimento curricular) 

● Não deverão ser propostos alunos que manifestem comportamentos 

desajustados nas atividades letivas ou de enriquecimento curricular. 
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4.2. 

● Nos 2.º e 3.º ciclos, média aritmética igual ou superior a 4,5 

(arredondado às décimas por excesso) na reunião de avaliação do terceiro 

período, contabilizada através das disciplinas curriculares que apresentem 

avaliação quantitativa. 
(Todas as disciplinas são tidas em conta para o cálculo da média aritmética, ainda que não contem para a 

progressão dos alunos, como é o caso de EMRC) 

 

5 - Não apresentarem nenhum nível inferior a três. 

 

6 - Esta distinção só poderá ser proposta para alunos sobre os quais não tenha 

recaído nenhuma ocorrência disciplinar, no respetivo ano letivo, bem como 

ausência de registos disciplinares no GAA. 

 

7 - A avaliação em EMRC deverá ser tida em consideração no cálculo da 

média aritmética das avaliações, sempre que o aluno esteja matriculado. No 

caso do 1º ciclo esta disciplina não deverá ser tida em conta, pois não são 

atribuídas avaliações quantitativas. 

 

8 - A decisão do conselho de turma deverá constar em ata de final de ano 

letivo, com o nome e número dos alunos a quem foi proposta a atribuição 

deste prémio, bem como a natureza dos prémios atribuídos a cada aluno (por 

aproveitamento, por comportamento ou ambos) 
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……………………….…      PRÉMIO DE MÉRITO E      
EXCELÊNCIA POR ATITUDES E COMPORTAMENTO  

 
 
9 - São candidatos a receber o prémio de Mérito e Excelência por Atitudes e 

Comportamento, todos os alunos que: 

Desenvolveram e manifestaram atitudes notoriamente meritórias, a 

nível da solidariedade, respeito, cooperação, amizade, entreajuda, 

etc., com algum(s) elemento(s) da comunidade escolar; atitudes 

positivas perante a escola e participação excelente nas atividades 

escolares; que transcendam as que são habitualmente avaliadas 

nas diferentes disciplinas no domínio sócio-afetivo e tidas como 

padrões de comportamento socialmente aceites. 

 

10 - A proposta desta distinção, deverá ser apresentada ao Diretor de Turma 

ou Professor Titular (no caso do 1.º ciclo), do(s) aluno(s), caso não seja este o 

proponente. 

 

11 - Esta proposta poderá ser realizada por qualquer elemento da comunidade 

educativa e deverá ser devidamente fundamentada ao Professor Titular ou ao 

Diretor de Turma. 

 

12 - A decisão de atribuição desta distinção deverá ser objeto de análise em 

reunião de Conselho de Turma, pelo que, o Diretor de Turma deverá prestar 

as informações necessárias aos restantes elementos do Conselho, 

nomeadamente, da não existência de ocorrências disciplinares, registos no 

GAA ou outras. 

 

13 - Esta distinção só poderá ser proposta para alunos sobre os quais não 

tenha recaído nenhuma ocorrência disciplinar, no respetivo ano letivo, bem 

como registos no GAA. 
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14 - A proposta de atribuição deste prémio deverá ter maioria simples de 

votos favoráveis do Conselho de Turma, independentemente de conhecerem 

ou não o aluno. 

 

15 - A decisão do Conselho de Turma deverá constar em ata, mencionando 

neste documento o número, nome e apelido de todos os alunos propostos, 

bem como a designação do prémio. (neste caso, por comportamento e 

atitudes) 

 

16 - Em reunião de Conselho Pedagógico serão analisadas as várias propostas. 

 

17 - Caso a decisão não seja consensual, será atribuída esta distinção, se a 

maioria dos presentes votar favoravelmente. 

 

……………………...….      DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18 - Caso a Direção considere necessário, os alunos de cada turma que 

reunirem estas características, deverão, na reunião de Conselho de Turma do 

segundo período ficar referenciados em ata, como candidatos a prémio de 

mérito e excelência por aproveitamento e/ou por atitudes e comportamento, 

para que a Direção do Agrupamento possa contabilizar a quantidade de 

prémios necessários. Para este efeito, será disponibilizado, a todos os 

professores titulares e diretores de turma, um documento para ser preenchido 

na reunião e devolvido à Direção juntamente com os restantes documentos. 

 

19 - Na reunião do terceiro período, e caso se verifiquem as mesmas 

condições, estes alunos, deixam de ser candidatos, passando a ser alunos 

premiados, ficando para tal, referidos em ata, com número, nome e apelido, 
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referenciando, em cada um dos alunos, a natureza do prémio que irão 

receber, quer seja: 

Pela atribuição do prémio de: Mérito e excelência por 

aproveitamento,  

Ou… 

Pela atribuição do prémio de: Mérito e excelência por atitudes e 

comportamento. 

 

20 - Um mesmo aluno poderá, se assim se justificar, receber os dois prémios.  

 

21 - O prémio será uma medalha com o logótipo da escola, o ano letivo e o 

título do prémio. (mérito e excelência por aproveitamento) (mérito e 

excelência por atitudes e comportamento), bem como um diploma. 

 

22 - Haverá um prémio adicional denominado PRÉMIO DE CICLO, para os 

alunos que preencham os seguintes requisitos ao longo de um ciclo inteiro: 

● Atribuição de prémio de mérito e excelência por aproveitamento nos 4 

anos do primeiro ciclo; 

● Atribuição de prémio de mérito e excelência por aproveitamento nos 2 

anos do segundo ciclo; 

● Atribuição de prémio de mérito e excelência por aproveitamento nos 3 

anos do terceiro ciclo; 

…bem como, para os alunos que ao longo da sua passagem pela 

escola, tenham recebido prémios, em todos os anos (no total nove 

prémios). 

 

23 - Sugere-se que a entrega dos prémios seja feita na festa de Natal da 

escola, sendo atribuídos os prémios do ano letivo anterior. 
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24 - Seria desejável, que esta festa, fosse aberta aos pais e encarregados de 

educação, bem como a entidades da região, parceiras da escola e/ou 

patrocinadoras do Prémio. 

 

25 - Existirá um placard na escola sede, com a listagem de todos os alunos 

premiados, bem como as suas fotografias.  

 

26 - Esta listagem deverá também ficar disponível, na página internet da 

escola, e/ou no jornal online. 

 

27 - Eventuais situações omissas neste regulamento serão analisadas e 

resolvidas atempadamente pela Direção do Agrupamento. 

 

28 - A Direção do Agrupamento, agradece antecipadamente a todos os 

membros da comunidade educativa, o interesse e empenho demonstrados 

para que a implementação deste prémio seja uma realidade possível e 

encarada com seriedade. 

 

 

 
Peniche, 18 de maio de 2016 

A professora responsável 

Ana Cristina Vicente 

 
 

 


