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QUADROS DE VALOR E MÉRITO  

Regimento   

 Os Quadros de Valor e Mérito constituem um mecanismo de promoção do sucesso educativo e 

têm como objetivos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Estimular o aluno para a realização do trabalho escolar, individual e/ou coletivo. -------------------- 

- Reconhecer, valorizar e premiar aptidões e atitudes reveladas ao nível cultural, pessoal e social.  

- Fomentar o gosto pela Escola, enquanto espaço de trabalho e reflexão, mas também de 

convívio e lazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito dos referidos objetivos, os Quadros de Valor e Mérito cumprem funções distintas: -----  

O Quadro de Valor reconhece alunos que, independentemente do rendimento escolar, 

contribuíram para a dignificação da Escola, pelo seu dinamismo e participação em atividades 

extracurriculares de carácter desportivo, artístico ou cultural, bem como atos de cariz social, em 

favor da comunidade, praticados na Escola ou fora dela. ------------------------------------------------------ 

O Quadro de Mérito reconhece alunos que revelem excelentes resultados escolares e realizem 

atividades de excelente no domínio curricular. ------------------------------------------------------------------- 

Incumbe aos conselhos de turma fundamentar, por escrito, as propostas para integrar estes 

quadros, junto da equipa responsável pelos QVM. A equipa, por sua vez, remete as propostas ao 

Conselho Pedagógico, para apreciação e aprovação. Posteriormente é dado conhecimento ao 

Conselho Geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As propostas para os quadros de Valor e Mérito deverão ser apresentadas nas grelhas que 

existem para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO DE VALOR  

Definição e critérios de propositura. (ver texto inicial) --------------------------------------------------------- 
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 O Quadro de Valor deverá ser organizado por anos de escolaridade, por ano letivo, nele 

constando o nome, a fotografia do aluno e a turma. ------------------------------------------------------------ 

 São condições fundamentais para integrar os Quadros de Valor: -------------------------------------------  

 - uma apreciação global de bom ou muito bom relativamente ao comportamento; ------------------- 

 - nenhum aluno pode ser proposto para este quadro se tiver sido sujeito a alguma medida 

disciplinar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

São ainda critérios de acesso a este quadro: ---------------------------------------------------------------------- 

 - Dinamização a favor de causas socialmente reconhecidas; (explicitar) ---------------------------------- 

 - Solidariedade sistemática para com colegas portadores de qualquer deficiência; -------------------- 

 - Ajuda sistemática a alunos com dificuldades de aprendizagem; ------------------------------------------- 

 - Atitudes de tolerância, capacidade de diálogo e resolução de conflitos; -------------------------------- 

 - Abertura e disponibilidade para a realização de todas as tarefas propostas, letivas e não letivas;  

 - Atitudes de prevenção e resolução de problemas disciplinares; ------------------------------------------- 

 - A atribuição de prémios resultantes da participação em concursos promovidos por entidades 

externas à Escola; (explicitar) ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A atribuição de prémios resultantes da participação em concursos internos; ------------------------- 

 - O Quadro de Valor reconhece ainda as turmas, equipas e grupos em que todos os alunos 

revelaram comportamentos/desempenhos unanimemente reconhecidos por todos os 

professores sem exceção. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos Conselhos de Turma de final de ano deverão ser referidos, em ata, os alunos candidatos a 

este quadro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A inclusão no Quadro de Valor deverá ser inscrita no registo de avaliação do ano letivo em que o 

aluno foi proposto e no registo de avaliação do 1.º período do ano seguinte e respetivo lugar 
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(1.º, 2.º ou 3.º), pelo professor titular de turma ou pelo diretor de turma. Deverá também 

constar no registo biográfico do aluno (serviços administrativos). ------------------------------------------ 

PROPONENTES  

 São proponentes de alunos ao Quadro de Valor as seguintes entidades: --------------------------------- 

Professor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diretor de Turma; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conselho de Turma; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualquer agente educativo da Escola (pessoal não docente, assistente social, psicólogo); ----------- 

Associação de pais/encarregados de educação; ------------------------------------------------------------------ 

Associações desportivas ou autárquicas; --------------------------------------------------------------------------- 

Outras entidades da comunidade; ----------------------------------------------------------------------------------- 

(desde que as propostas sejam devidamente fundamentadas, especificando as ações ou 

acontecimentos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRAZO  

- As proposituras serão apresentadas e aprovadas nos Conselhos de Turma de final de ano e 

depois sujeitas à apreciação da comissão de avaliação das candidaturas. ---------------------------------  

 

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Um membro da Direção; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Coordenador do 1º Ciclo; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Coordenador dos Diretores de Turma; --------------------------------------------------------------------------- 

Um representante do pessoal não docente; ----------------------------------------------------------------------- 
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Presidente da Associação de Pais/Encarregados de Educação; ----------------------------------------------- 

DECISÕES 

As decisões tomadas relativamente ao Quadro de Valor são obrigatoriamente obtidas por 

maioria, dentro da respetiva comissão de avaliação, em reunião a realizar no início do ano letivo 

imediatamente seguinte. Em caso de empate o membro da direção terá voto de qualidade. ------- 

 As decisões são homologadas por 50% +1 (voto)dos membros do Conselho Pedagógico. ----------- 

 

QUADRO DE MÉRITO 

Definição e critérios de propositura. (ver texto inicial) --------------------------------------------------------- 

 O Quadro de Mérito deverá ser organizado por anos de escolaridade, por ano letivo, nele 

constando o nome, a fotografia do aluno e a turma. ------------------------------------------------------------ 

 O Quadro de Mérito reconhece os três alunos que obtiverem os melhores resultados por ano de 

escolaridade, desde que não tenham obtido nível inferior a quatro em nenhuma disciplina (não 

contando a disciplina de EMRC). Relativamente aos alunos do ensino secundário serão 

considerados, para inclusão no Quadro de Mérito, os alunos que não tenham obtido qualquer 

nota inferior a catorze (14) e que estejam inscritos na totalidade das disciplinas do respetivo 

ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No 1.º Ciclo será o respetivo departamento a selecionar os três melhores alunos de cada ano de 

escolaridade.  Nos 2.º e 3.º Ciclos e no ensino secundário será o conselho de turma a selecionar 

os três melhores alunos de cada turma. Cabe à comissão que preside aos quadros de Valor e 

Mérito em caso de empate, proceder ao desempate, tendo em conta: as notas nas provas finais 

nacionais/exames no que respeita ao 9.º, 11.º e 12.º anos; nestes e nos restantes anos de 

escolaridade serão tidas em conta as notas do período ou períodos anteriores e do ano anterior 

(exceto nos casos de mudança de ciclo), sempre que necessário. ------------------------------------------- 
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Do quadro de Mérito constarão ainda os nomes, por ordem alfabética e por turma, de todos os 

alunos que, no terceiro período, não obtiverem nenhum nível inferior a quatro, ou a bom no 1.º 

Ciclo e ainda no caso dos alunos com NEE. ------------------------------------------------------------------------ 

- Nenhum aluno pode ser proposto para este quadro, se tiver sido sujeito, nesse ano, a alguma 

medida disciplinar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A inclusão no Quadro de Mérito deverá ser inscrita no registo de avaliação do ano letivo em que 

o aluno foi proposto e no registo de avaliação do 1.º período do ano seguinte e respetivo lugar 

(1.º, 2.º ou 3.º), pelo professor titular de turma ou pelo diretor de turma. Deverá também 

constar do registo biográfico do aluno (serviços administrativos).------------------------------------------- 

 - Os Quadros de Valor e Mérito serão afixados em todas as Escolas do Agrupamento, em locais 

visíveis e na página oficial da escola se os encarregados de educação autorizarem. --------------------  

 

 

Aprovado em 12 de outubro de 2016, pelo Conselho Pedagógico.  

O Presidente do Conselho Pedagógico   

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

 

Aprovado em de 2016, pelo Conselho Geral  

A Presidente do Conselho Geral  

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