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REGULAMENTO 

QUADRO DE MÉRITO 

 

De acordo com a alínea d) do artigo 7º da Lei n.º 51/2012 (Estatuto do Aluno), o aluno tem direito a “ver reconhecidos 

e valorizados o mérito, a dedicação a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado 

nesse sentido”. 

 

1. Objetivos 

A presente proposta constitui uma medida de caráter pedagógico, com objetivos formativos, nomeadamente: 

1.1. Reconhecer e premiar os bons desempenhos dos alunos, ao nível académico e cívico, bem como no domínio da 

superação pessoal, nomeadamente através da transcendência de limitações de caráter físico, cognitivo, sócio cultural 

ou outras. 

1.2. Através desse reconhecimento, apoiar esses alunos e encorajá-los a que prossigam e aprofundem o seu 

desempenho meritório. 

1.3. Realçar e tornar notórios os bons desempenhos, atraindo as atenções sobre os alunos cuja atitude e prática pode 

constituir um bom exemplo para os restantes e inspiração para toda a comunidade escolar. 

1.4. Contribuir para o surgimento e desenvolvimento de uma cultura de escola em que surjam valorizados o mérito, o 

empenho, a autossuperação, o civismo e a solidariedade humana. 

 

2. Finalidades 

Tendo em consideração os anteriores objetivos, são instituídos os quadros de mérito, cuja finalidade consiste em 

reconhecer, premiar, motivar e divulgar as atitudes e os desempenhos dos alunos da escola, considerados meritórios, 

com o objetivo de que sirvam de exemplo e inspiração para toda a comunidade escolar. 

 

3. Categorias 

Nos quadros de mérito, distinguem-se três categorias: 

 

 

 

 

 

 

 

● Nobel do civismo 

● Mérito académico 

● Prémio de excelência 
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4. Condições Prévias 

Constituem condições prévias indispensáveis para a integração dos alunos em qualquer das três categorias dos 

quadros de mérito, as seguintes: 

4.1. Ter todas as faltas justificadas. 

4.2. Demonstrar uma conduta de cumprimento do regulamento interno de escola, que não registe infrações 

consideradas graves e incidentes de caráter disciplinar relevantes durante o ano letivo a que se refere a nomeação 

para qualquer dos quadros de mérito. 

 

5. Nobel do Civismo 

5.1. Caraterização 

O Prémio Nobel do Civismo reconhece o mérito por serviços prestados aos outros, na superação das dificuldades 

pessoais ou valor ético e cívico nos seus atos e atitudes. Neste quadro reconhece-se igualmente o desempenho dos 

alunos pelo seu esforço e trabalho persistente e pela demonstração de valores como a generosidade e a solidariedade 

para com os seus semelhantes. 

5.2.Condições de acesso  

Terão entrada neste quadro os alunos que apresentem todas/algumas das seguintes condições: 

5.2.1. Prática continuada de atos que constituam bom exemplo de solidariedade pessoal, boa camaradagem e apoio 

dedicado a um seu semelhante; 

5.2.2. Prática continuada de atos que revelem esforço e empenhamento persistente para vencer dificuldades ou 

limitações pessoais; 

5.2.3. Participação constantemente empenhada, responsável e competente, no desempenho de cargos estudantis ao 

longo do ano letivo; 

5.2.4. Participação meritória e empenhada em projetos e campanhas com fins humanitários, sociais ou ambientais, 

organizadas pela escola ou outras entidades, de que resultem benefícios para a sua turma, escola ou comunidade; 

 

 

6. Quadro de Mérito Académico 

6.1.Caraterização 

- O quadro de mérito académico reconhece o desempenho académico revelado pelo aluno. 

6.2.Condições de acesso 

Serão inseridos neste quadro todos os alunos que reúnam cumulativamente as seguintes condições: 

6.2.1. No 1.º Ciclo/4º ano: 

a) Obtenção de aproveitamento Muito Bom a todas as disciplinas e um bom desempenho nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), no final do ano, no caso do aluno as frequentar. 

6.2.2. No 2.º e 3.º Ciclos: 
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a) Obtenção de aproveitamento Muito Bom: média igual ou superior a 4,5 (classificação final, arredondada às 

unidades) e uma apreciação favorável do Conselho de Turma relativamente à conduta do aluno.  

b) Por ser disciplina opcional, o nível da disciplina de EMRC não é contabilizado. 

c)A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é contabilizada nos 5º, 6º, 7º e 8º e 9º anos. 

 

 

7. Prémio de Excelência 

7.1. Visa premiar o aluno do 9.º ano com média mais elevada, considerando-se para efeito de cálculo a nota final do 

9º ano, das diferentes disciplinas (avaliação interna e externa, quando exista)  

7.2. Em caso de empate, o prémio é atribuído ao aluno que apresente melhores resultados no seu percurso 

académico ao longo do 3º ciclo (somatório das classificações finais do 7º, 8º e 9º anos). 

7.3. Por ser disciplina opcional, o nível da disciplina de EMRC não é contabilizado. 

 

8. Proposta de Alunos nos Quadros de Mérito 

8.1. A Proposta para o quadro de mérito académico é indicado pelo Professor Titular, no 1º ciclo e pelos Diretores de 

Turma nos 2º e 3º ciclos. 

8.2. A proposta de alunos para quadro de mérito cívico – Nobel do Civismo – é feita pelo Professor Titular, no 1º ciclo 

e pelos Diretores de Turma nos 2º e 3º ciclos, após consulta dos elementos do Conselho de Turma. 

 

9. Condições da Apresentação de Proposta 

9.1. Todas as propostas deverão ser apresentadas, após a reunião de avaliação de final de ano letivo e enviadas ao 

Coordenador do 1º ciclo e aos Coordenadores de Diretores de Turma dos 2º e 3º ciclos. 

 

10. Divulgação dos Quadros de Mérito, Distinções e Prémios 

A admissão dos alunos nestes quadros revestirá várias manifestações: 

10.1. Afixação em local público da escola, dando notícia dos alunos integrados nos quadros de mérito, incluindo 

fotografia, devendo permanecer patente até ao final do primeiro período do ano letivo seguinte. 

10.2. Averbamento de uma menção no registo biográfico dos alunos ordenados no 1º lugar, de cada ano de 

escolaridade, de cada quadro. 

10.3. Entrega de diplomas aos alunos admitidos nos quadros de mérito académico e mérito cívico, em cerimónia 

pública a realizar, em data definida anualmente. Ao aluno do 9º ano de escolaridade, colocado no 1º lugar, será 

também entregue um prémio de excelência patrocinado por um mecenas da comunidade local. 

 

11. Entrada em Vigor e Efeitos 

Este regulamento entra em vigor à data da sua aprovação aplicando-se no ano letivo em curso. 

 



   

 

  

 

 

 

REGULAMENTO QUADRO DE MÉRITO AEIP 2021|22                                                                                                                     5 
 
Av. Dr. Salgado Zenha–4460-105 Guifões MTS   
Tel: 229 520 565  secretaria@aeip.pt  www.aeirmaospassos.pt  

 

12. Correções, Atualizações e Casos Omissos deste Regulamento 

Os casos omissos que possam ser detetados neste regulamento, correções e atualizações que se julguem necessárias, 

serão objeto de apreciação pela direção do Agrupamento. 

 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, 02 de setembro de 2021 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico 

 


