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REGULAMENTO DO QUADRO DE HONRA E  

PRÉMIOS DE MÉRITO 2020-2021 

 

ARTIGO 1.º - PREÂMBULO 

1- A avaliação dos alunos é um elemento integrante de todo o processo de ensino e 

aprendizagem, certificando as competências adquiridas e promovendo a qualidade do sistema 

educativo, visando estimular o sucesso educativo dos mesmos, resultante do seu empenho 

pessoal, tal como está previsto na Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, “Capítulo III – Direitos e 

Deveres do aluno”, artigo 7º, o aluno tem direito a:  

Alínea d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;  

Alínea e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado 

em favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou 

fora dela, e ser estimulado nesse sentido. 

2- O quadro de honra e os prémios de mérito destinam-se a distinguir os alunos que alcancem 

excelentes resultados escolares e demonstrem claramente atitudes de correção e respeito na 

relação com os pares e todos os intervenientes no processo educativo (pessoal docente e não 

docente). Atitudes incorretas poderão levar à exclusão do aluno dos quadros de honra ou prémio 

de mérito.  

3- O Agrupamento de Escolas de Gavião institui o quadro de honra e os prémios de mérito, 

mediante a presente regulamentação, a qual faz parte integrante do respetivo Regulamento 

Interno. 

4- O Agrupamento de Escolas de Gavião procurará estabelecer parcerias com entidades ou 

organizações da comunidade educativa no sentido de garantir os fundos necessários ao 

financiamento dos prémios de mérito. 
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ARTIGO 2.º - PROPOSTAS PARA O QUADRO DE HONRA E PRÉMIOS DE MÉRITO 

 

1- O conselho de docentes/conselho de turma é a estrutura educativa que propõe, na reunião final 

do terceiro período, os alunos para o quadro de honra, distinguidos na alínea a) do artigo anterior, 

fazendo constar em ata a identificação dos mesmos;  

 

2 - Podem ainda ser propostos para o quadro de honra os alunos que se distingam no contexto da 

alínea b) do artigo anterior, da iniciativa de entidades ou organizações da comunidade educativa, 

como por exemplo: autarquias; associação de pais e encarregados de educação; etc., as quais a 

verificarem-se, devem ser dirigidas ao presidente do conselho pedagógico, em documento no qual 

conste a identificação dos alunos e as justificações que determinaram a respetiva proposta; 

 

3- As propostas ao quadro de honra e prémios de mérito serão validadas pelo conselho 

pedagógico e homologadas pelo conselho geral.  

 

ARTIGO 3.º - QUADRO DE HONRA 

1-  No final de cada ano letivo, nas reuniões de avaliação sumativa serão propostos para o quadro 

de honra todos os discentes que reúnam, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) 1.º CEB (1.º ano) - excetuam-se do quadro de honra os alunos do 1º ano de escolaridade; 

b) 1.º CEB  (2.º, 3.º e 4.º anos) – Muito Bom a, pelo menos, duas das áreas curriculares 

disciplinares de Português, Matemática e Estudo do Meio e não obtenham nenhuma menção 

inferior a Bom; 

c) 2.º e 3.º  CEB – média das disciplinas(1)   superior a 4,2, não podendo o aluno ter mais do que um 

nível inferior a 4 e nunca inferior a 3, bem como nível 4, no mínimo, à disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento; 

d) Curso Profissional Secundário – aprovação à totalidade dos módulos lecionados no ano em 

questão, com média igual ou superior a 15 valores.  

Disposições comuns: 

a) comportamento exemplar, sem qualquer ocorrência disciplinar individual registada ao diretor 

de turma/professor titular e/ou direção do agrupamento; 
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b) assiduidade igualmente exemplar, não podendo haver registo de faltas injustificadas. 

 

2- Para registo dos alunos distinguidos no quadro de honra será criado um livro exclusivo para o 

efeito, do qual constam os alunos distinguidos, bem como os termos em que os mesmos 

alcançaram tal distinção. 

ARTIGO 4.º - PRÉMIOS DE MÉRITO 

1 - OS prémios de mérito terão cariz material ou financeiro. 

2 - Serão atribuídos aos alunos dos anos terminais de ciclo (4.º, 6.º e 9.º anos) e Cursos 

Profissionais (12.º ano) que reúnam as seguintes condições: 

a)Terem constado, em todos os anos do ciclo ou curso, nos quadros de honra; 

b) 1.ºCEB  – obtenção de Muito Bom, cumulativamente, em Português, Matemática, Inglês e 

Estudo do Meio e menção não inferior a Bom nas restantes disciplinas, no último ano do ciclo (4.º 

ano); 

c) 2.ºCEB -  atribuição única de um nível 4, sendo os restantes nível 5 (6.ºano); 

d) 3.ºCEB - nível 4, no mínimo, em ambas as provas finais (português e matemática), e média das 

disciplinas 1 não inferior a 4,5. 

e) Cursos Profissionais Secundário - média do curso igual, ou superior, a 17 valores. 

 

ARTIGO 5.º - DIVULGAÇÃO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

A divulgação dos alunos constantes do quadro de honra e dos distinguidos com prémios de 

mérito será realizada em cerimónia oficial, que terá lugar no início do ano letivo subsequente.  

 

ARTIGO 6.º - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1- Este Regulamento poderá sofrer alterações no início de cada ano letivo, desde que apreciadas 

em conselho pedagógico e aprovadas em conselho geral. 

 

2- Será dado conhecimento das alterações do Regulamento a todos os membros da comunidade 

educativa, logo após a sua aprovação. 
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3- Qualquer situação omissa neste Regulamento será resolvida pela direção do Agrupamento. 

 

 (1) Excetua-se a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. 
 

 

Apreciado em Conselho Pedagógico de: 26 de maio de 2021 

Aprovado em Conselho Geral de: 16 de junho de 2021 


