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NORMAS / CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DOS

PRÉMIOS DE MÉRITO EDUCATIVO MUNICIPAL  

Preâmbulo 

De acordo com o ar�go 7º da Lei nº 51/ 2012, de 5 de setembro, o aluno tem direito a: 

d) “ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e 

no desempenho escolar e ser es�mulado nesse sen�do”; 

e) “ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em 

favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, pra�cadas na escola ou fora 

dela, e ser es�mulado nesse sen�do”; 

h) “usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e dis�ngam o mérito”. 

  

 

1º Orientações Gerais / Critérios de Seleção 

1. A Dis�nção por Mérito Escolar reconhece, entre o universo dos Agrupamentos de Escolas, 

Escolas Privadas, Escolas Secundárias, Escolas Profissionais e Estabelecimentos de Ensino 

Superior do concelho, os alunos de cada turma que, no final de cada ciclo, se dis�ngam pelo 

seu desempenho escolar. 

2. Esta dis�nção assenta fundamentalmente no mérito dos alunos ao nível do aproveitamento 

escolar, mas também das condutas cívicas e par�cipação a�va em inicia�vas e projetos das 

suas escolas. 

3. Esta dis�nção por parte do Município será atribuída após apreciação e recomendação das 

Direções de Escolas, de cujas decisões não haverá recurso. 

4. O Município reconhece a priori que todos os alunos com classificação máxima a todas as 

disciplinas no 1º, 2º e 3º ciclo devem ser considerados alunos de mérito. Nas turmas em que 

nenhum aluno cumpra este requisito, compete às Direções das Escolas, no final de cada ano 

le�vo, sinalizar 2 alunos de cada turma que se enquadram nos critérios para a dis�nção, 
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cabendo às próprias escolas informar os respe�vos alunos, dando conhecimento público do 

evento. 

5. No ensino secundário, profissional e superior, o Município reconhece igualmente que todos os 

alunos com média final de 18 valores ou superior devem ser considerados alunos de mérito. 

Nas turmas em que nenhum aluno cumpra este requisito, compete também às Direções das 

Escolas, no final de cada ano le�vo, sinalizar 2 alunos de cada turma / curso que se enquadrem 

nos critérios para a dis�nção. 

6. Alunos abrangidos pelo DL 54/2018 devem igualmente ver o seu mérito reconhecido, de 

acordo com as suas especificidades, não contando para o limite de 2 alunos por turma. 

7. Além do critério do aproveitamento escolar, outros devem ser �dos em conta, tais como: 

Solidariedade; Par�cipação em projetos da escola; Ajuda aos colegas; Espírito de equipa; 

Capacidade de superação e resiliência; Cidadania; Coerência ao longo do ciclo; Alunos com 

medidas pedagógicas inseridas na Educação Especial; Medidas de suporte / apoio à 

aprendizagem e inclusão. 

 
2º Âmbito 

Aplica-se em cada ano le�vo, a todos os alunos do 4º, 6º, 9º, 12º ano de escolaridade e restantes 

anos terminais do ensino profissional e superior (licenciatura ou mestrado integrado). 

 

3º Obje�vos 

A dis�nção por mérito tem como obje�vos:  

1. Promover junto dos alunos a valorização do estudo, da aprendizagem, do envolvimento nos 

projetos da escola, da adoção de uma conduta escolar posi�va, dos relacionamentos 

posi�vos e da cidadania democrá�ca e par�cipa�va. 

2. Reforçar posi�vamente os alunos do concelho que se dis�ngam pelos seus resultados 

escolares, mas também pelo seu envolvimento em projetos da escola e pela sua conduta 

escolar e cívica. 
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4. Promover junto dos encarregados de educação e restante comunidade educa�va o 

reconhecimento do valor da escola e a difusão da sua cultura. 

 

4º Diplomas 

Os alunos que forem dis�nguidos com a menção de Dis�nção de Mérito Escolar têm direito a 

diploma. 

A entrega dos diplomas terá lugar numa sessão aberta a toda a comunidade educa�va, a definir de 

acordo com as circunstâncias do momento, no ano le�vo seguinte. 

 

 

 

Divisão de Educação 

outubro de 2020 

3. Reconhecer o valor do exemplo como indica�vo dos valores perseguidos pela escola, bem 

como do seu valor forma�vo. 


