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I. Objectivos:  
 

 Esta distinção tem por objectivo reforçar positivamente alunos de 2º e 3º 
ciclo da EBI Monsenhor Elísio Araújo que se distingam em diferentes 
áreas do Saber e Formação Cívica. 

 Tem ainda por objectivo geral fazer com que os alunos valorizem as 
aprendizagens e atitudes escolares, assim como os respectivos 
Encarregados de Educação, alertando para a importância social da 
escola. 

 
 
 

II. Atribuição de Mérito:  
 

i. A homenagem de mérito será efectuada no início do ano lectivo 
subsequente àquele dos dados analisados e será feita em 
cerimónia pública; 

ii. Todos os alunos distinguidos, dos diferentes anos de 
escolaridade nas diferentes categorias, farão parte de um «Livro 
de Mérito Escolar», junto com os elementos mais significativos 
que levaram à sua escolha; 

iii. Na sessão pública será atribuído um certificado ao aluno e 
encarregado de educação, uma medalha de mérito e, 
eventualmente,  um prémio simbólico. 

iv. A atribuição de mérito será dirigida aos alunos do 2º e 3º ciclos. 
 
 

III. Categorias elegíveis:  
 

 A) Mérito na generalidade das disciplinas em cada ano de escolaridade. 

 B) Mérito a Desporto 

 C) Mérito em Cidadania 

 
IV. Propostas 
 

 As propostas de alunos para cada uma das diferentes categorias 
deverão ser feitas pelos Directores de Turma, após reunião com o 
Conselho de Turma; 

 As propostas deverão ser devidamente fundamentadas pelos membros 
e entregues à comissão que as analisará; 

 Poderão os Encarregados de Educação apresentar as respectivas 
propostas, neste caso deverão ser expostas ao Director de Turma, que 
deliberará da sua pertinência em Conselho de Turma e as apresentará, 
ou não, à Comissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Comissão 
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 A Comissão que analisará as diferentes propostas será constituída por: 
 
- Um elemento de cada Departamento Curricular; 
 (coordenador ou seu representante) 
- Um elemento do Conselho Executivo; 
- Um representante dos Pais e Encarregados de Educação; 
- Um representante dos alunos; 
- Coordenador dos Directores de Turma 
(A reunião será obrigatoriamente após os Conselhos de Turma finais) 
 

VI. Critérios gerais de selecção: 
 

 Os alunos deverão ter aproveitamento quantitativo com uma média igual 
ou superior a 4,7 (média aritmética incluindo todas as disciplinas) 

 Nas avaliações qualitativas os alunos não poderão ter avaliação inferior 
a «Satisfaz Bem»; (Área Projecto; Formação Cívica e Estudo 
Acompanhado) 

 Nenhum aluno proposto poderá ter, durante esse ano, ou durante o ciclo 
nenhuma sanção / participação disciplinar. 

 Os alunos propostos não poderão ter nenhuma nota inferior a nível 3 
(três). 

 
 

VII. Propostas e selecção.  
 

 As propostas para mérito devem partir dos directores de turma, após 
reunião com o respectivo conselho de turma, que deverá apresentar os 
dados do aluno e a respectiva fundamentação; 

 Poderão ainda partir sob sugestão dos encarregados de educação, que 
deverá, no entanto comunicar a sua intenção ao Director de Turma, que 
dará prosseguimento, ou não, - ouvido o Conselho de Turma -  `a 
solicitação do E.E; 

 Deverá ser apresentada nos dois dias subsequentes à reunião final de 
avaliação ao Presidente do C.E; 

 A decisão de atribuição de mérito será tomada pela Comissão 
designada para o efeito, em reunião própria, a decorrer antes do final do 
ano lectivo; 

 A Comissão apresentará as suas decisões no Conselho Pedagógico 
antes do final do ano lectivo. 

 Caso a comissão, ou o C.P assim o entendam, poderão não ser 
atribuídos prémios de mérito num determinado ano lectivo, caso se 
considere não existirem candidatos passíveis de atribuição de mérito 
escolar. 

 A lista dos alunos seleccionados será afixada em local visível do recinto 
escolar e os pais e encarregados de educação dos alunos visados, 
serão informados, por escrito, da decisão de atribuição de mérito 
escolar dos seus educandos. 

 A atribuição do certificado de mérito escolar, decorrerá no 1º período 
do ano lectivo seguinte, em cerimónia pública.  

 
 
 

Pico de Regalados, 19 de Maio de 2008 
Maria da Graça Pereira  


