
  
 

 

 
 

REGULAMENTO DOS QUADROS DE MÉRITO E DE VALOR 
 

 
PREÂMBULO 

 
A implementação dos Quadros de Mérito e de Valor na Escola Secundária de 

Camarate visa a consecução do disposto na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 

designada por Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que no seu artigo 7º, alíneas d) e e), 

estipula como direitos do aluno: “d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a 

dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e ser 

estimulado nesse sentido; e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, 

designadamente o voluntariado em favor da comunidade em que está inserido ou da 

sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido.” 

 

 
I - ÂMBITO E NATUREZA 

A escola deve criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo. A 

criação dos quadros de valor e de excelência visa reconhecer os alunos que se 

distinguem pelo seu valor, demonstrado na superação de dificuldades ou no serviço 

aos outros e pelos seus resultados académicos. 

Os Quadros de Mérito e de Valor não devem procurar apenas premiar os bons 

resultados ou os comportamentos exemplares, mas, especialmente, reconhecer e 

valorizar o esforço e o exercício de uma cidadania responsável e ativa, assim como 

estimular o gosto por aprender e a busca da excelência e da superação pessoal. 

 
1. QUADRO DE MÉRITO – Pretende reconhecer os alunos que revelem 

resultados escolares bastante acima da média na avaliação interna e/ou que produzam 

trabalhos de excelente qualidade no domínio curricular, resultantes da dedicação, da 

assiduidade, do esforço no trabalho e do desempenho escolar disciplinado. 

 
2. QUADRO DE VALOR – Pretende reconhecer os alunos, quer individual 

quer coletivamente, que revelam grandes capacidades ou atitudes exemplares de 

superação das dificuldades ou que desenvolvam iniciativas ou ações, igualmente 

exemplares, de benefício claramente social, desportivo, artístico ou cultural, na escola 

ou fora dela. 



 

II – CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 
 

 
1. QUADRO DE MÉRITO 

O Quadro de Mérito está organizado por ciclo de ensino - Básico e Secundário, 

tendo por base os resultados da avaliação interna obtida em cada período escolar, 

“fração do ano letivo na qual é efetiva a influência nos pares e gratificante o 

reconhecimento pela comunidade”. 

Constituem requisitos para o acesso aos Quadros de Mérito os alunos que, 

cumulativamente, apresentem os seguintes requisitos: 

1.1. ENSINO BÁSICO 

a) Não ser repetente nesse ano de escolaridade, excetuando-se os casos em que a 

retenção tenha sido causada por motivos de força maior (por exemplo, doença 

grave); 

b) A obtenção de média igual ou superior a quatro vírgula zero (4,0) e média de 

quinze vírgula zero (15,0) valores quando a frequentar um curso vocacional 

(não se incluindo a disciplina de Educação Moral e Religiosa quando 

frequentada), 

c) Não ter tido nenhum nível inferior a três ou nenhuma classificação inferior a 

dez valores em qualquer módulo, quando a frequentar um curso vocacional; 

d) Não ter qualquer falta injustificada no período em causa; 

e) Ter bom relacionamento com os diversos elementos da comunidade escolar, 

não podendo o aluno ter qualquer ocorrência disciplinar ou ter sido objeto de 

procedimento disciplinar no ano letivo em curso. 

 
ENSINO SECUNDÁRIO 

a) Não ser repetente nesse ano de escolaridade, excetuando-se os casos em que a 

retenção tenha sido causada por motivos de força maior (por exemplo, doença 

grave); 

b) Estar inscrito em todas as disciplinas ou módulos do currículo desse ano de 

escolaridade, não podendo ter qualquer disciplina ou módulo em atraso; 

c) A obtenção de média igual ou superior a quinze vírgula zero (15,0) valores, não 

podendo o aluno ter nenhuma classificação inferior a 10 valores; 

d) Não ter qualquer falta injustificada no período em causa; 

e) Ter bom relacionamento com os diversos elementos da comunidade escolar, 

não podendo o aluno ter qualquer ocorrência disciplinar ou ter sido objeto de 

procedimento disciplinar no ano letivo em curso. 



 
 

2. QUADRO DE VALOR 

O Quadro de Valor será organizado no final do terceiro período. 

São requisitos de acesso ao Quadro de Valor, o esforço desenvolvido, de maneira 

exemplar, para a melhoria pessoal e da comunidade educativa e realizado nos 

seguintes domínios: 

a) Superação de dificuldades, entre outras, as resultantes de problemas familiares 

graves, ou as impeditivas de uma normal integração na escola, sejam elas de ordem 

motora, visual, auditiva ou outras; 

b) Promoção ou contribuição para iniciativas relevantes e com trabalho 

continuado de benefício social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na 

escola ou fora dela; 

c) Participação em provas externas, de âmbito desportivo, de que tenha resultado 

a atribuição de prémios, em consequência da participação em nome da escola e/ou em 

representação do país; 

d) Desempenho em projetos artísticos de particular originalidade e inventividade, 

cujo desempenho pessoal do seu trabalho tenha, inequivocamente, contribuído para 

uma resposta original na conjugação de técnica e de criatividade. 

Cumulativamente, os alunos devem apresentar os seguintes requisitos: 

-Transitar de ano; 

-Não ter qualquer falta injustificada; 

-Ter bom relacionamento com os diversos elementos da comunidade escolar, 

não podendo o aluno ter qualquer ocorrência disciplinar ou ter sido objeto de 

procedimento disciplinar. 
 

 

 
1. QUADRO DE MÉRITO 

III – COMPETÊNCIAS 

Compete aos conselhos de turma, nas reuniões destinadas à avaliação, fazerem a 

verificação dos alunos que se encontram em condições de integrar o quadro de 

mérito, devendo tal facto ficar obrigatoriamente registado em ata. 

Com base nas decisões do conselho de turma, após retificação pelo Diretor, 

compete a este último efetuar a publicitação dos alunos que reuniram condições para 

pertencerem ao Quadro de Mérito. 

 

2. QUADRO DE VALOR 

Compete aos diversos agentes da comunidade educativa, nomeadamente 

colegas, professores e demais funcionários ou qualquer pessoa ou entidade na esfera 

social dos alunos, ao longo do ano letivo, entregar fundamentadamente de forma clara 

e objetiva, ao Diretor de Turma, a(s) proposta(s) referente(s) ao(s) aluno(s) que, no seu 



entender, manifestaram comportamentos com mérito suficiente para integrarem o 

Quadro de Valor. 

Compete ao Conselho de Turma, no final do ano letivo, analisar, registar em ata 

de reunião de avaliação e propor para ratificação, de forma fundamentada, ao 

presidente do Conselho Pedagógico, o(s) aluno(s) que apresente(m) o perfil para 

integrar(em) o Quadro de Valor. 

Compete ao Diretor proceder à divulgação junto da comunidade educativa dos 

alunos que pertencem aos Quadros de Valor. 

IV – DIVULGAÇÃO 

As listas dos alunos que reúnem condições para integrarem os Quadros de 

Mérito e de Valor devem ser afixadas em local de grande visibilidade neste 

estabelecimento de ensino (fotografia, nome, ano e turma), divulgadas na página da 

Internet (nome, ano e turma), mediante autorização prévia do Encarregado de 

Educação, quando necessário. 

Estas menções devem ser comunicadas aos respetivos encarregados de 

educação e ficarem assinaladas no Registo Biográfico do aluno. 

Será atribuído um diploma, no final do ano letivo, aos alunos que tiverem 

permanecido em todos os períodos no Quadro de Mérito. 


