
 

REGULAMENTO 

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR 

AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO  

P reâ m bu lo 

A “Educação” é uma área prioritária e fundamental para o desenvolvimento económico 

e social do concelho, sendo encarada como condição de progresso de promoção da 

qualidade de vida das pessoas onde se integram.  

Justifica-se por isso a criação de um prémio ao melhor aluno do 2º, 3º ciclos e 

secundário do Agrupamento de Escolas de Armamar, como incentivo ao trabalho 

escolar.  

De entre as atribuições cometidas às Autarquias Locais, encontramos no artigo 23º, n.º 

2 alínea d) da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, a Educação.  

Assim cabe às Autarquias Locais promover e desenvolver ações que possam fomentar, 

na sua área de circunscrição, a educação e o ensino.  

 

A rt igo 1 .º  

Le is  h a b i l i t a n te s  

1– O presente Regulamento tem como leis habilitantes:  

a) Artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa;  

b) Alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei 75/2013 de 13 de setembro;  

c) Alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na versão 

atualizada. 

 

A rt igo 2 .º  

Ob je to 

O presente regulamento estabelece as normas de atribuição de Prémios  de Mérito 

Escolar, intitulados como “Gomes Teixeira” e “Fausto José”, por parte da Câmara 

Municipal de Armamar. 

Tem como grande objetivo, premiar o esforço, a dedicação e o empenho, encorajando 

os jovens do concelho ao prosseguimento de um percurso escolar pautado pela 

excelência. 

 

A rt igo 3 .º  

Ca nd id a tos  

São considerados candidatos ao prémio de Mérito Escolar todos os alunos que, 

cumulativamente:  
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1 - Tenham concluído no ano letivo transato o 6º, 9º ou 12º ano na Escola Básica e 

Secundária Gomes Teixeira de Armamar;  

2 - Tenham frequentado todos os anos do ciclo a que o Prémio respeita nesta Escola.  

3 - Não tenham sido objeto de procedimento disciplinar no ciclo a que diz respeito o 

Prémio.  

 

A rt igo 4 .º  

Se le çã o dos  Ca nd id a tos  

1 – A seleção do melhor aluno do 2º, 3º ciclo e ensino secundário, em cada ano, caberá 

exclusivamente ao Diretor do Agrupamento, tendo em conta a classificação média final 

dos alunos, nos seguintes termos: 

a) Prémios Fausto José – 2º ciclo 

Será atribuído ao aluno que concluiu o 2º ciclo e que tenha obtido maior classificação, 

expressa pela média aritmética, com arredondamento às centésimas, dos níveis obtidos 

em todos os períodos com avaliação sumativa interna do respetivo ciclo, na disciplina de 

PORTUGUÊS.  

b) Prémio Gomes Teixeira – 2º ciclo 

Será atribuído ao aluno que concluiu o 2º ciclo e que tenha obtido maior classificação, 

expressa pela média aritmética, com arredondamento às centésimas, dos níveis obtidos 

em todos os períodos com avaliação sumativa interna do respetivo ciclo, na disciplina de 

MATEMÁTICA.  

c) Prémios Fausto José – 3º ciclo 

Será atribuído ao aluno que concluiu o 3º ciclo e que tenha obtido maior classificação, 

expressa pela média aritmética, com arredondamento às centésimas, dos níveis obtidos 

em todos os períodos com avaliação sumativa interna do respetivo ciclo, na discipli na de 

PORTUGUÊS.  

d) Prémio Gomes Teixeira – 3º ciclo 

Será atribuído ao aluno que concluiu o 3º ciclo e que tenha obtido maior classificação, 

expressa pela média aritmética, com arredondamento às centésimas, com 

arredondamento às centésimas, dos níveis obtidos em todos os períodos com avaliação 

sumativa interna do respetivo ciclo, na disciplina de MATEMÁTICA.  

e) Prémio Melhor Aluno do Ensino Secundário – Línguas e Humanidades 

Será atribuído ao aluno que concluiu o ensino secundário e que obteve a média f inal 

mais elevada, expressa pela média aritmética, com arredondamento às centésimas, da 

classificação final interna de todas as disciplinas do curso.  

f) Prémio Melhor Aluno do Ensino Secundário – Ciências e Tecnologia 
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Será atribuído ao aluno que concluiu o ensino secundário e que obteve a média final 

mais elevada, expressa pela média aritmética, com arredondamento às centésimas, da 

classificação final interna de todas as disciplinas do curso.  

2. Os alunos do 6º ano, candidatos aos prémios, não podem obter  nível inferior a três 

às disciplinas cujo aproveitamento é objeto de prémio, em nenhum dos períodos 

sujeitos a avaliação interna sumativa do segundo ciclo.  

3. Os alunos do 9º ano, candidatos aos prémios, não podem obter nível inferior a três 

às disciplinas cujo aproveitamento é objeto de prémio, em nenhum dos períodos 

sujeitos a avaliação interna sumativa do terceiro ciclo nem na prova final.  

4. Os alunos do 12º ano, candidatos aos prémios, não podem obter classificação inferior 

a dez, em nenhum dos períodos sujeitos a avaliação sumativa interna em nenhuma 

disciplina nem em nenhuma prova ou exame nacional.  

5. Em caso de empate serão tidos em conta: 

- no 6º ano, a percentagem final nas disciplinas em causa, no 6º ano.  

- no 9º ano, o nível e se necessário a percentagem obtidos nas provas finais das 

disciplinas em causa; 

- no 12º ano, a classificação obtida nos exames finais da disciplina trienal do curso.  

6. A classificação obtida na disciplina de opção de Educação Moral e Religiosa Católica 

não é considerada para a média a aferir na atribuição dos prémios de mérito, mas caso o 

aluno candidato ao prémio a frequente, aplica-se o enunciado no ponto quatro.  

7. A classificação obtida na disciplina de Educação Física no ensino secundário não é 

considerada para a média a aferir na atribuição dos prémios de mérito, mas aplica -se o 

enunciado no ponto quatro.  

8. O ponto anterior não se aplica aos alunos que ingressam no 10º ano a partir do ano 

letivo 2018-19 inclusive.  

 

A rt igo 5 .º  

Re su lt a do F in a l  e  Divu lg a çã o  

1 - O Diretor do Agrupamento, deverá remeter ao Pelouro da Educação deste 

Município até ao final do mês de julho de cada ano, a lista definitiva dos alunos 

premiados pela concessão de Prémios de “Mérito Escolar”, na qual deverá constar:  

a) Nome completo e dados de identificação dos alunos;  

b) As classificações obtidas.  

2 - A entrega dos prémios de mérito realizar-se-á no início de cada ano letivo, em 

sessão pública em data a indicar pela Câmara Municipal.  
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A rt igo 6 .º  

M on t a n te s  

1 - Para cada ciclo serão atribuídos os seguintes montantes:  

a) 2º ciclo do ensino básico - 200. 00€ (duzentos euros) 

b) 3º ciclo do ensino básico - 200.00€ (duzentos euros) 

c) ensino secundário - 200.00€ (duzentos euros) 

A Câmara Municipal pode atualizar estes valores, por proposta do Presidente, ou 

Vereador do Pelouro. 

 

A rt igo 7 .º  

Dip lom a  

1 - Conjuntamente com o prémio pecuniário será ainda entregue um diploma alusivo à 

distinção concedida.  

 

A rt igo 8 .º  

Dispos ições  F in a is  

1 - As dúvidas, casos omissos e interpretações resultantes da aplicação do presente 

Regulamento, são resolvidas pela Câmara Municipal.  

 

A rt igo 9 .º  

En t ra da  em  v igor  

O presente regulamento tem efeitos para o ano letivo 2018/19, e nos anos 

subsequentes. 


