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Preâmbulo 
 

O presente regulamento destina-se a clarificar e uniformizar os procedimentos de atuação com 
vista à seleção dos alunos candidatos aos Quadros de Mérito e de Valor do Agrupamento, tendo em 
conta o estabelecido no Regulamento Interno.  

Deste modo, com vista à consecução do disposto nos artigos 7º (alíneas d, e e h) e nº 9º da Lei nº 
51/2012, de 5 setembro, são instituídos o Quadro de Mérito e o Quadro de Valor, destinados aos 
alunos do Ensino Básico e Secundário.  

 

 

 

Artigo 1º - Âmbito e natureza 
 

1 – Os Quadros de Mérito e Valor destinam-se aos alunos do Ensino Básico e Secundário que se 
distinguem pelo desenvolvimento e otimização de “valores e competências que lhes permitam 
responder aos desafios deste século” (Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória), a um 
nível de excelência, tendo por base as potencialidades e os constrangimentos culturais, 
socioeconómicos e físicos do aluno. 

2 – O Quadro de Mérito realça a excelência dos resultados escolares e/ou dos trabalhos ou 
atividades dos alunos, quer no domínio curricular como a nível da cidadania e da representação 
institucional. Compreende as seguintes categorias: 

 a) Académico - Menção de Mérito Académico de Excelência 
 b) Superação de dificuldades 
  

 
3 – O Quadro de Valor destina-se a reconhecer aptidões e atitudes dos alunos ou grupos de alunos 
do 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, envolvidos em atividades, projetos e 
clubes, que tenham evidenciado valor nos domínios cultural, pessoal, social e de vivência de 
cidadania de forma ativa e adequada a cada nível de ensino. 

. Compreende as seguintes categorias: 

a) Companheirismo e Bem Comum, 
b) Criatividade Artística, 
c) Mérito Desportivo, 
d) Participação e Iniciativa, 
e) Desenvolvimento das Literacias,  
f) Mérito Científico e Tecnológico. 
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4 - Os Quadros de Mérito e Valor devem ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma 
natureza financeira desde que, comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso escolar do 
aluno. 

Artigo 2º - Critérios gerais para atribuição dos Quadros de Mérito e Valor 
 

1. O Quadro de Mérito e o Quadro de Valor destacam os alunos que em cada ciclo de escolaridade 
se distinguem por desenvolver e pôr em prática os valores e áreas de competências previstos no 
Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória, a saber: 

a) Valores: 

a.1. Responsabilidade e integridade - Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir 
eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar 
as ações próprias e alheias em função do bem comum. 

a.2. Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser 
perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

a.3. Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o 
pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

a.4. Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e 
agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de 
conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, 
tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

a.5. Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 
democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 
bem comum. 

b) Áreas de Competências: 

b.1. Linguagens e textos - Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, 
consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações 
próprias e alheias em função do bem comum. 

b.2. Informação e comunicação – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 
ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

b.3. Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o 
pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

b.4. Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural 
e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de 
conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, 
tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

b.5. Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 
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democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 
bem comum. 

2. Desta forma, será reconhecido e distinguido o mérito e valor dos alunos que, em cada ciclo de 
escolaridade, preencham os seguintes requisitos gerais: 

a. Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades a um nível de 
excelência, ao longo do respetivo ciclo de estudos, tendo por base as potencialidades e os 
constrangimentos culturais, socioeconómicos e físicos do aluno; 

b. Alcancem excelentes resultados escolares; 
c. Produzam trabalhos académicos de excelência; 
d. Participem ativamente e promovam atividades curriculares ou de complemento curricular 

de relevância; 
e. Participem ativamente e organizem iniciativas ou ações de reconhecida relevância social, 

nomeadamente no âmbito da cidadania, da participação, espírito crítico, criatividade, 
autonomia, civismo, solidariedade, tolerância e voluntariado. 

 

Artigo 3º - Critérios específicos para atribuição do Quadro de Mérito Académico 
 

1. O Quadro de Mérito Académico destaca os alunos que no final do quarto, sexto, nono e décimo 
segundo anos alcancem  excelentes  resultados  escolares  na  avaliação sumativa interna do 3º 
período de cada um dos anos do ciclo de estudos em que se encontram, designadamente: 

a. no 4º ano, são propostos todos os alunos que obtenham classificações iguais ou 
superiores a Muito Bom a 70% das disciplinas ou áreas disciplinares no 3º período do 1º, 
2º, 3º e 4º ano e não tenham classificações inferiores a Bom; 

b. no 6º ano, são propostos todos os alunos com média global de classificação interna igual 
ou superior a 4,7 (e sem classificações inferiores a 3) a todas as disciplinas ou áreas 
disciplinares no 3º período do 5º e 6º ano e menções qualitativas de Muito Bom; 

c. no 9º ano, são propostos todos os alunos com média global de classificação interna igual 
ou superior a 4,7 (e sem classificações inferiores a 3) a todas as disciplinas ou áreas 
disciplinares no 3º período do 7º, 8º e 9º ano e menções qualitativas de Muito Bom; 

d. no 12º ano do ensino regular, são propostos todos os alunos matriculados em todas as 
disciplinas do plano de estudos obrigatório, com média global de classificação interna igual 
ou superior a 17 valores (arredondada), no 3º período do 10º, 11º e 12º ano, desde que 
não tenham obtido nenhuma classificação inferior a 14, nem tenham disciplinas em 
atraso; 

e. no 12º ano do ensino profissional, são propostos todos os alunos com média global de 
classificação interna igual ou superior a 17 valores (arredondada), no conjunto de todos os 
módulos/UFCD das disciplinas do 10º, 11º e 12º ano, na Formação em Contexto de 
Trabalho e na Prova de Aptidão Profissional, desde que não tenham obtido nenhuma 
classificação inferior a 14 e não tenham módulos/UFCD em atraso. 
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2. Cumulativamente, os alunos propostos deverão apresentar os seguintes requisitos: 

a) Não ter sido sujeito a qualquer medida disciplinar ao longo do ciclo de estudos; 
b) O comportamento do aluno deverá ser considerado Bom ou Muito Bom por unanimidade 

do Conselho de Turma/de Docentes, em cada ano do ciclo de estudos em que é proposto; 
c) O aluno deve distinguir-se por pôr em prática experiências reais de participação e de 

vivência da cidadania, de forma ativa e adequada a cada nível de ensino. 

 

Artigo 4º - Proponentes para o Quadro de Mérito Académico 
 

1. Compete ao Conselho de Turma ou Conselho de Docentes, após aprovação da avaliação 
sumativa final do terceiro período do último ano do respetivo ciclo de estudos, indicar, de forma 
fundamentada, o(s) aluno(s) que corresponda(m) ao perfil definido no artigo anterior.  

2. Os alunos propostos para o Quadro de Mérito Académico deverão obter a aprovação por 
maioria de ¾ dos docentes presentes na reunião do Conselho de Turma, devendo constar na ata da 
reunião. 

3. As propostas dos Conselhos de Turma são apresentadas pelos Diretores de Turma ao respetivo 
Coordenador Pedagógico de Ciclo, devendo conter os seguintes elementos: 

a) Identificação do aluno(s) ou grupo(s) de alunos, com nome, ano e turma;  
b) Identificação da entidade proponente; 
c) Descrição/fundamentação da situação que motivou a proposta do aluno ao Quadro de 

Mérito Académico, incluindo a média final, avaliação comportamental  e outras 
situações consideradas relevantes para a inclusão do aluno no referido Quadro, 
nomeadamente a nível da Cidadania e da participação e/ou organização de atividades 
do Plano Anual; 

d) Cópia dos registos de avaliação do 3º período de cada um dos anos do ciclo de ensino; 
e) Cópia do registo de assiduidade ao longo do ciclo de ensino. 

4. Após receber as propostas dos alunos para o Quadro de Mérito Académico, o Coordenador 
Pedagógico de Ciclo verificará  o  cumprimento  dos  critérios  definidos  no  presente  regulamento, 
remetendo uma proposta final ao Conselho Pedagógico, a quem competirá a sua aprovação. 

 

Artigo 5º - Menção de Mérito Académico de Excelência 
 

Será atribuída a menção de “Mérito Académico de Excelência” ao aluno que conclua, no final do 
respetivo ciclo de estudos, no tempo previsto para o mesmo, com a melhor classificação final. 
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Artigo 6º - Critérios específicos para atribuição do Quadro de Mérito de Superação 
de Dificuldades 

 

1 - São candidatos ao Quadro de Mérito de Superação de Dificuldades os alunos do quarto, sexto, 
nono e décimo segundo anos que, não atingindo as classificações académicas previstas para o 
Quadro de Mérito Académico, revelem atitudes exemplares de superação de dificuldades 
resultantes de: 

a) problemas familiares e económico-sociais graves; 
b) problemas  de  natureza  motora,  visual,  auditiva  ou  outras  patologias,  que 

dificultem grandemente um bom desempenho académico. 

2. Cumulativamente, os alunos propostos deverão apresentar os seguintes requisitos: 

a) Ter  obtido  uma  avaliação  sumativa  interna  que permita  a transição de  ano  letivo; 
b) Apresentarem classificações/níveis iguais ou superiores a Satisfaz (no 1º ciclo), a três (no 

2º e 3º ciclos) ou a dez (no ensino secundário) a todas as disciplinas no terceiro período de 
cada um dos anos que compõem o ciclo de estudos; 

c) Não ter sido sujeito a qualquer medida disciplinar ao longo do ciclo de estudos; 
d) O comportamento deverá ser considerado Bom ou Muito Bom, por unanimidade do 

Conselho de Turma/de Docentes, em cada ano do ciclo de estudos em que é proposto; 
e) Distinguir-se por pôr em prática experiências reais de participação e de vivência da 

cidadania, de forma ativa e adequada a cada nível de ensino. 

 

Artigo 7º - Proponentes para atribuição do Quadro de Mérito de Superação de 
Dificuldades 

 

1. Compete ao Conselho de Turma ou Conselho de Docentes, após aprovação da avaliação 
sumativa final do terceiro período do último ano do respetivo ciclo de estudos, indicar, de forma 
fundamentada, o(s) aluno(s) que corresponda(m) ao perfil definido no artigo anterior.  

2. Os alunos propostos para o Quadro de Mérito de Superação de Dificuldades deverá obter a 
aprovação por maioria de ¾ dos docentes presentes na reunião do Conselho de Turma, devendo 
constar na ata da reunião. 

3. As propostas dos Conselhos de Turma são apresentadas pelos Diretores de Turma ao respetivo 
Coordenador Pedagógico de Ciclo, devendo conter os seguintes elementos: 

a) Identificação do aluno(s) ou grupo(s) de alunos, com nome, ano e turma;  
b) Identificação da entidade proponente; 
c) Descrição bem fundamentada da situação que motivou a proposta do aluno ao Quadro 

de Mérito de Superação de Dificuldades, incluindo a avaliação comportamental  e 
outras situações consideradas relevantes para a inclusão do aluno no referido Quadro; 
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d) Cópia dos registos de avaliação do 3º período de cada um dos anos do ciclo de ensino; 
e) Cópia do registo de assiduidade ao longo do ciclo de ensino. 

4. Após receber as propostas dos alunos para o Quadro de Mérito de Superação de Dificuldades, o 
Coordenador Pedagógico de Ciclo verificará  o  cumprimento  dos  critérios  definidos  no  presente  
regulamento, remetendo uma proposta final ao Conselho Pedagógico, a quem competirá a sua 
aprovação. 

 

 

Artigo 8º - Critérios específicos para atribuição do Quadro de Valor 
 

1. O Quadro de Valor é organizado por anos letivos e destina-se a reconhecer aptidões e atitudes 
dos alunos ou grupos de alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, 
envolvidos em atividades, projetos e clubes, que tenham evidenciado valor nos domínios cultural, 
pessoal, social e de vivência de cidadania de forma ativa e adequada a cada nível de ensino. 

2. Constituem critérios gerais os seguintes: 

a) comportamento considerado Muito Bom/Excelente pelos professores/ coordenadores ou 
equipas de cada atividade/ clube/ projeto ou oficina, sem qualquer registo no decurso do 
ano letivo em causa, de comportamento incorreto em qualquer espaço escolar; 

b) bom relacionamento com os diversos elementos da comunidade escolar;  
c) pontualidade e empenho;  
d) respeito pelos bens e serviços ao seu dispor;  
e) assiduidade (registar pelo menos uma assiduidade de 90%). 

3. Os coordenadores, no caso dos clubes e projetos que não têm alunos inscritos, podem propor 
alunos que participem em grande parte das atividades desse clube/projeto e obedeçam aos 
critérios acima referidos.  

4. Os discentes indicados devem ainda apresentar características específicas e excecionais nas 
seguintes subcategorias: 

a) Companheirismo e Bem Comum - capacidade de aprender e trabalhar de modo 
colaborativo com os seus pares, assim como com pessoas portadoras de qualquer tipo de 
deficiência ou doença crónica, num clima de mútuo respeito e diálogo aberto; 

b) Criatividade Artística - criatividade, demonstrando originalidade e inventividade no seu 
trabalho; 

c) Mérito Desportivo - dinamização e participação empenhada na prática desportiva no 
âmbito do Desporto Escolar/Desporto Federado. O aluno será proposto para esta 
categoria se: 

- obtiver uma classificação nos três primeiros lugares a nível distrital, regional ou 
nacional de uma das  provas individuais; 
- ficar classificado em primeiro lugar numa modalidade coletiva dos campeonatos 
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do Desporto Escolar/Desporto Federado;  
- apresentar uma participação frequente com resultados relevantes nas atividades 
desportivas realizadas no Agrupamento, demonstrando um comportamento 
exemplar e fair-play. 

d) Participação e Iniciativa - consciência e exercício dos direitos e deveres pela participação 
ou realização de atividades promotoras dos direitos cívicos, dos modos saudáveis de vida e 
da consciência ambiental. 

e) Desenvolvimento das Literacias – participação criativa em projetos ligados às literacias, 
demonstrando originalidade e inventividade no seu trabalho.  

f) Mérito Científico e Tecnológico - colaboração e participação exemplar no domínio das 
ciências, tecnologias e inovação. 

 

Artigo 9º - Proponentes para o Quadro de Valor 
 

1. A iniciativa das propostas de candidatura, no que diz respeito ao Quadro de Valor, pertence a 
qualquer elemento ou grupo de elementos da comunidade escolar que dinamize atividades, 
projetos ou clubes. 

2. A apresentação das propostas ao Quadro de Valor será feita no final de cada ano letivo em 
reunião de plenário do Núcleo de Projetos de Desenvolvimento Educativo e Clubes Pedagógicos e 
apresentadas para aprovação ao Conselho Pedagógico. 

3. Sempre que um aluno reúna condições para ser proposto para o Quadro de Valor, em resultado 
da participação numa atividade que não pertença a um clube ou projeto, cabe ao Departamento 
Curricular responsável pela atividade encaminhar a proposta para a Coordenação do Núcleo 
identificado no ponto anterior. 

4. Da proposta para o Quadro de Valor deve constar:  

a) a pessoa ou entidade proponente;  
b) a identificação do aluno(s) ou grupo(s) de alunos, com nome, ano e turma;  
c) a fundamentação que determinou a proposta. 

 

Artigo 10º - Disposições finais 
 

1. O Diretor do Agrupamento de Escolas deverá desenvolver os procedimentos que achar  
convenientes para divulgação e atribuição dos Quadros de Mérito e de Valor. 

2. A escola pode estabelecer parcerias com entidades ou organizações da comunidade educativa no 
sentido de garantir fundos para atribuição de prémios. 

3. Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  resultantes  da  aplicação  deste  regulamento  serão resolvidos 
pelo Conselho Pedagógico. 


