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 REGULAMENTO DOS PRÉMIOS DE MÉRITO 

Artigo 1º 

Enquadramento 
 

O reconhecimento do mérito enquadra-se nos objetivos previstos na Lei 51/2012, de 5 de setembro, 
conhecida como “Estatuto do Aluno e Ética Escolar” e nos princípios consignados no projeto 
educativo da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola, constituindo-se como anexo 
ao Regulamento Interno de Escola (RIE). 
 

Artigo 2º 

Objetivos 
 

1. Este regulamento pretende valorizar o trabalho dos alunos e a forma como o desenvolvem, através 
da atribuição anual de prémios de mérito que relevem: 

a. Os resultados escolares; 

b. A superação de dificuldades e a recuperação modular; 

c. As competências profissionais (em contexto de trabalho); 

d. A solidariedade e a cidadania; 

e. A assiduidade. 

 

Artigo 3º 

Âmbito e natureza 
 

1. Este regulamento estabelece os critérios e os procedimentos para a atribuição dos prémios de 
mérito. 

2. O aluno a quem seja atribuído qualquer um dos prémios de mérito, não pode, nesse ano letivo ter 

sido sujeito a qualquer medida de caráter disciplinar, nem poderá ter faltas injustificadas. 

3. Os prémios de mérito são atribuídos, mediante proposta dos conselhos de turma, por uma 

comissão constituída exclusivamente para este efeito. 

 

Artigo 4º  

Prémio de mérito escolar 
 

1. O prémio de mérito escolar destaca no final do ano letivo: 
a. Os alunos dos cursos de educação e formação (CEF) com classificações de nível 5 em 

todas as disciplinas, ou em todas menos duas. Não deverão apresentar nível inferior a 

três a nenhuma das disciplinas; 

b. Os alunos dos cursos profissionais (CP) que obtenham,  em cada ano de escolaridade, 

uma média igual ou superior a 17 valores no conjunto de todos os módulos das 

disciplinas, na Formação em Contexto de Trabalho e na Prova de Aptidão Profissional 

e sem módulos em atraso. 

 

Artigo 5º 

Prémio de superação de dificuldades ou de recuperação modular 
 

1. O prémio de superação de dificuldades /recuperação modular reconhece os alunos que, no final 
do ano letivo, e em relação aos resultados do primeiro trimestre ou em relação ao conjunto de 
módulos que têm em atraso:  

 

 

 



 

a. Melhorem cinco ou mais níveis, nos cursos de educação e formação; 

b. Concluam todos os módulos em atraso, nos cursos profissionais. 

c. Superem dificuldades/constrangimentos de forma visivelmente meritória, tendo em 

conta a situação de partida 

 

Artigo 6º 

Prémio competências profissionais 
 

1. O prémio competências profissionais reconhece os alunos que : 
a. Tenham obtido o nível 5 na Formação Prática em Contexto de Trabalho (CEF); 

b. Tenham revelado um desempenho excecional, traduzido pela classificação mínima de 

18 valores, nos módulos da Formação em Contexto de Trabalho (CP). 

 

Artigo 7º 

Prémio solidariedade e cidadania 
 

1. O prémio solidariedade e cidadania reconhece os alunos ou grupos de alunos que: 
a. Se tenham envolvido numa lógica de equipa/grupo e de forma notável, em projeto 

ou atividade escolar com forte contributo para a educação cívica dos outros alunos; 

b. Desenvolvam atitudes ou iniciativas exemplares de solidariedade dentro ou fora da 

escola; 

c. Tenham manifestado na sala de aula ou na escola atitudes exemplares ao nível do 

respeito pelos outros e da cooperação. 

 

Artigo 8º 

Prémio de assiduidade 
 

1. O prémio de assiduidade é atribuído anualmente ao aluno que: 
a. Não tenha, durante todo o ano letivo, dado qualquer falta injustificada; 

b. Não exceda as 3 horas anuais de faltas justificadas. 

 

Artigo 9º 

Avaliação do mérito 
 

1. No final do ano letivo promove-se o processo de candidatura dos alunos por anos de 
escolaridade para integrar os prémios de mérito previstos no artigo 2º, podendo os alunos ser 
propostos em simultâneo para diferentes prémios. 

2. Compete ao diretor de turma, na última reunião de conselho de turma de avaliação, sob 

proposta de qualquer um dos seus membros ou de outros elementos da comunidade educativa, 

propor os alunos que cumpram os critérios da candidatura. A proposta será registada em 

impresso próprio e na ata da reunião com a respetiva fundamentação. 

3. A apresentação da proposta pelos elementos da comunidade será feita por escrito e entregue ao 

diretor de turma antes da realização das reuniões finais de avaliação. 

4. Compete ao diretor de turma elaborar a listagem dos alunos nomeados, acompanhada das 

respetivas fundamentações e fazer a sua entrega no órgão de gestão. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artigo 10º 

Comissão de atribuição dos prémios de mérito 
 

1. As nomeações para a atribuição de prémios de mérito serão analisadas e validadas por uma 
comissão que integrará os seguintes elementos: 

a. Representante do conselho geral; 

b. Representante do órgão de gestão; 

 

 

c. Representante do conselho pedagógico; 

d. Representante dos pais e encarregados de educação; 

e. Representante do pessoal não docente; 

f. Representante dos alunos; 

g. Coordenadora dos cursos de educação formação; 

h. Coordenadora dos diretores de turma dos cursos profissionais. 

2. Esta comissão verificará o cumprimento dos critérios definidos no presente regulamento. 

 

Artigo 11º 

Divulgação e registo dos prémios de mérito 
 

1. Compete à comissão referida no artigo 10º a divulgação, no final do ano letivo, dos alunos 
premiados, através da afixação da respetiva lista em local visível e da sua publicitação através de 
um jornal local e do site  da escola. 

2. Da lista referida no ponto anterior deve constar o nome, a fotografia, o ano, a turma e o motivo 

pelo qual o aluno ganhou o prémio.   

3. Aos alunos premiados será atribuída a menção respetiva que será registada no processo individual. 

4. A atribuição das menções pode corresponder também a um prémio simbólico, dependendo das 

possibilidades da escola e dos seus parceiros. 

5. Os alunos que integrem no final de cada ano letivo os prémios de mérito, receberão um diploma, 

podendo este ser entregue em dia a designar pelo órgão de gestão. 

 

Artigo 12º  

Disposições finais 
 

Todos os casos não previstos neste regulamento serão decididos pela diretora, ouvida a comissão 
prevista no artigo 10º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA 
 

 

 

Proposta de nomeação para o Prémio 

 ------------------------------------------- 

(Regulamento dos Prémios de Mérito – Artigo 2º, Ponto 1, alínea ________) 

 

Aluno: ____________________________________________________________________________________________ 

Ano / Turma: _____________________________                                                                Ano letivo: ________/________  

Proponente (s): _____________________________________________________________________________________ 

 

Fundamentação 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 A comissão atribui  / não atribui o prémio de mérito em : ___ / ___ / ___ 

Pela comissão:      __________________________                                    ______________________________ 

(Assinatura de dois membros da comissão) 

Homologado pela diretora em: ____ / _____ /____ 

_________________________________ 

(Assinatura)  

 

 

 

 

 

 


