
REGULAMENTO INTERNO, páginas 75, 76 e 77

(Regulamento dos Quadros de Valor e Excelência)

Artigo 123º – Reconhecimento à valorização e ao mérito

1. Os alunos que se distinguirem pela dedicação, a assiduidade e pelo
esforço, desempenho escolar e comportamento,  empenhamento em
ações meritórias verão o seu nome inscrito num Quadro de Mérito e
Valor, conforme os critérios abaixo definidos.

2. Os Quadros de Valor e Excelência destinam-se a tornar patente o
reconhecimento  de  aptidões  e  atitudes  dos  alunos  ou  grupos  de
alunos  que  tenham  evidenciado  valor  e  excelência  nos  domínios
cognitivo, cultural,  pessoal ou social, bem como a atribuir prémios,
em casos específicos e excecionais. 

3. Os Quadros de Valor, Mérito e Excelência nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e
secundário  do  Agrupamento  de  Escolas  Portela  e  Moscavide,
regem-se pelo Despacho Normativo n.º 102/90, pela Lei 3/2008 e pelo
presente documento. 

Artigo 124º – Âmbito

1. O  Quadro  de  Valor  reconhece  os  alunos  que  revelem  grandes
capacidades ou atitudes exemplares de superação de dificuldades ou
que  desenvolvam  iniciativas  ou  ações  de  benefício  social  ou
comunitário na escola.

2. O  Quadro  de  Excelência  reconhece  os  alunos  que  revelem
excelentes resultados escolares e produzam trabalhos de excelente
qualidade, quer no domínio curricular, quer no domínio das atividades
de enriquecimento curricular.

Artigo 125º – Critérios para o Quadro de Valor

1. São critérios de acesso ao Quadro de Valor um dos seguintes:

a) Manifestação do espírito de entreajuda relevante e continuado;

b) Contributo em ações de benefício social ou comunitário na escola;

c)  Esforço  desenvolvido  de  maneira  exemplar  para  superação  de
dificuldades.

2. Qualquer um dos critérios referidos no ponto anterior é cumulativo
com uma boa apreciação global relativamente ao comportamento na
escola.

Artigo 126º – Critérios para o Quadro de Excelência

1. São critérios de acesso ao Quadro de Excelência:



No 1.º ciclo

a) Obtenção de Muito Bom nas áreas curriculares disciplinares e não
disciplinares;

b)  Obtenção  de  avaliação  não  inferior  a  BOM  nas  Atividades  de
Enriquecimento Curricular (AECs), de carácter facultativo;

c) Atribuição de prémios relevantes resultantes da participação em
representação da escola;

d) Atribuição de prémios relevantes resultantes da participação em
concursos internos.

No 2.º e 3.º ciclo

a)  Obtenção  de  aproveitamento  Muito  Bom:  média  de  cinco
ponderada  pela  carga  horária  semanal  nas  áreas  curriculares
disciplinares e Satisfaz Bem nas áreas curriculares não disciplinares;

b) A situação da alínea anterior não se aplica se um dos níveis for
inferior a quatro;

c) Atribuição de prémios relevantes resultantes da participação em
representação da escola;

d) Atribuição de prémios relevantes resultantes da participação em
concursos internos.

No secundário

Obtenção de média de 17 sem classificações inferiores a 15.

Artigo 127º – Critério comum aos dois Quadros

1. Nenhum  aluno  pode  ser  proposto  para  os  Quadros  de  Valor  e
Excelência  se  tiver  sido  sujeito,  nesse  ano,  a  alguma  medida
disciplinar em conformidade com o Regulamento Interno e/ou revele
atitudes  ou  dificuldades  relacionais  perturbadoras  do  normal
funcionamento das aulas.

2. O aluno não pode ter faltas de presença e/ou atraso injustificadas.

Artigo 128º – Apresentação de propostas para o Quadro de
Valor e de Excelência

1. Qualquer membro da comunidade escolar,  pode fazer propostas
devidamente fundamentadas para o acesso dos alunos ao Quadro de
Valor, especificando as ações/acontecimentos. Caberá, no entanto, ao
conselho de turma/conselho de docentes fazer a sua análise e emitir
uma proposta. 

2. Na reunião de avaliação do 3.º Período, o Professor Titular/Diretor
de Turma de cada turma, após prévia consulta aos alunos, propõe os
que  no  momento  reúnam  condições  para  serem  candidatos  aos



Quadros de Valor e Excelência, registando-se esta situação em ata de
reunião e em ficha própria.

3.  Compete  ao  Professor  Titular/Diretor  de  Turma  transmitir  a
informação, referida no ponto anterior, ao Coordenador de Escola no
1.º Ciclo e à Direcção do Agrupamento no 2.º e 3.º ciclo e secundário.

Artigo 129º – Atribuição da Menção de Valor e de Excelência

1. Os Quadros de Valor e Excelência são homologados e organizados
pela  direção  sob  proposta  dos  Professores  Titulares  de  Turma  e
Diretores de Turma. 

2. Após a homologação dos Quadros, será feito este registo nas fichas
biográficas dos alunos que os integrem. 

3. Não caberá recurso algum a esta decisão.

4. Os  alunos  que  integrem um dos  Quadros  (Valor  ou  Excelência),
receberão um diploma de Valor ou Excelência a ser entregue no início
do ano letivo  seguinte,  em momento a  calendarizar  pela  Direcção
(até final do mês de Setembro).

5. Ao  aluno  que  no  final  de  cada  ciclo  do  ensino  básico,  tenha
integrado em todos os anos do respetivo ciclo um dos Quadros (Valor
ou Excelência), 1.º ciclo – 4 anos, 2.º ciclo – 2 anos, 3.º ciclo – 3 anos,
e  secundário  –  3  anos,  será  atribuído,  um  prémio  a  definir
anualmente,  solicitando-se,  para  o  efeito,  a  colaboração  da
Associações de Pais e Encarregados de Educação e da comunidade
envolvente.

Artigo 130º – Organização /divulgação

As listas dos alunos pertencentes aos Quadros de Valor e Excelência
devem ser:

a)  Organizadas  por  anos  de  escolaridade,  nelas  constando  a
identificação do aluno, fotografia e turma, assim como o motivo pelo
qual integra o respetivo Quadro;

b) Afixadas em todas as escolas do Agrupamento, quinze dias após a
afixação  das  pautas,  em  placard próprio  e  em  local  de  grande
visibilidade; 

c) Divulgadas nos sítios eletrónicos das escolas do Agrupamento sem
fotografia (no site do Agrupamento). 

Artigo 131º – Manutenção do quadro

A publicitação  das  listas  dos  Quadros  mantém-se exposta  durante
todo o ano letivo seguinte.



Artigo 132º – Outras situações

Reserva-se o direito ao aluno ou respetivo encarregado de educação
de não constar dos Quadros e/ou da sua não publicitação nas listas.


