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PROPOSTA DE CANDIDATURA AO QUADRO DE MÉRITO ESCOLAR E SOCIAL1 
 

Escola  Ano letivo  
 

Nome do Aluno  Nº  Ano/Turma  

 

 

Verificação das condições, estabelecidas no artigo 72.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos, de admissão ao QUADRO 

DE EXCELÊNCIA ESCOLAR. 

1.º CEB 

O aluno, no final do ano letivo e no âmbito da avaliação interna obteve EXCELENTE ou NÍVEL 5 nas disciplinas do 

4.º ano? 

Sim  Não  

O aluno tem alguma falta injustificada nas atividades letivas e não letivas que frequentou? Sim  Não  

O aluno teve, ao longo do ano, alguma participação disciplinar? Sim  Não  

Ao aluno foi-lhe aplicada alguma medida disciplinar corretiva ou sancionatória superior à advertência? Sim  Não  

Fundamentação das razões que justifiquem a respetiva proposta, dando conta dos resultados obtidos pelo aluno: 

 
2.º e 3.º CEB 

Média obtida nas disciplinas2  

O aluno obteve algum nível inferior a 4? Sim  Não  

O aluno (apenas 9.º ano) obteve NÍVEL 4 ou 5 nas provas de avaliação externa? Sim  Não  

O aluno tem alguma falta injustificada nas atividades letivas e não letivas que frequentou? Sim  Não  

O aluno teve, ao longo do ano, alguma participação disciplinar? Sim  Não  

Ao aluno foi-lhe aplicada alguma medida disciplinar corretiva ou sancionatória superior à advertência? Sim  Não  

Fundamentação das razões que justifiquem a respetiva proposta, dando conta dos resultados obtidos pelo aluno: 

 
Ensino Secundário 

Média obtida nas disciplinas2  

O aluno obteve alguma classificação inferior a 14,0 valores? Sim  Não  

No plano de estudos do aluno existe alguma disciplina em atraso? Sim  Não  

O aluno (apenas de 11.º ou de 12.º ano) obteve classificação igual ou superior a 14,0 valores nas provas de 

avaliação externa? 

Sim  Não  

O aluno tem alguma falta injustificada nas atividades letivas e não letivas que frequentou? Sim  Não  

O aluno teve, ao longo do ano, alguma participação disciplinar? Sim  Não  

Ao aluno foi-lhe aplicada alguma medida disciplinar corretiva ou sancionatória superior à advertência? Sim  Não  

Outros elementos que fundamentam a proposta: 

  
 

Verificação das condições, estabelecidas no artigo 74.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos, de integração no QUADRO 

DA EVOLUÇÃO ESCOLAR. 

2º e 3º CEB e Ensino Secundário 

O aluno obteve algum(a) nível ou classificação negativo(a) no 3.º período? Sim  Não  

O aluno melhorou a média em pelo menos 0,75 (não arredondado) nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e pelo Sim  Não  

                                                
1 Nos termos do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos, aprovado em Conselho Geral em 16 de julho de 2018. 
2 A média final é calculada com base no número de disciplinas que o aluno frequentou e com arredondamento à décima. 
 



menos 3,0 valores no ensino secundário? 

O aluno tem faltas injustificadas no 2.º e 3.º períodos, nas atividades letivas e não letivas que frequentou? Sim  Não  

O aluno ultrapassou o limite de faltas injustificadas a alguma disciplina? Sim  Não  

O aluno teve, ao longo do ano, alguma participação disciplinar? Sim  Não  

Ao aluno foi-lhe aplicada alguma medida disciplinar corretiva ou sancionatória superior à advertência? Sim  Não  

Fundamentação das razões que justifiquem a respetiva proposta, dando conta do empenho e dos esforços desenvolvidos pelo aluno na 

superação das suas dificuldades e na melhoria significativa do seu comportamento: 

 
 

Verificação das condições, estabelecidas no artigo 75.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos, de admissão ao QUADRO 

DE MÉRITO ACADÉMICO. 

Ensino Básico e Ensino secundário 

O aluno obteve, no final do ano letivo, algum(a) nível/ classificação negativo(a)? Sim  Não  

Ao aluno foi-lhe aplicada alguma medida disciplinar corretiva ou sancionatória superior à advertência? Sim  Não  

O aluno obteve algum prémio em concursos, externos ao Agrupamento, em que tenham participado? Sim  Não  

O aluno obteve o primeiro lugar em concursos, realizados no Agrupamento, em que tenham participado? Sim  Não  

O aluno obteve algum lugar de destaque em competições externas, realizadas no âmbito do Desporto 

Escolar ou de atividades científicas ou culturais, concretamente pela obtenção de um lugar nos três 

primeiros classificados? 

Sim  Não  

O aluno apresentou trabalhos académicos considerados de excelência pelo respetivo conselho de turma ou 

conselho de docentes? 

Sim  Não  

Fundamentação das razões que justifiquem a respetiva proposta, dando conta das realizações efetuadas pelo aluno: 

 
 

Verificação das condições, estabelecidas no artigo 76.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos, de integração no QUADRO 

DE MÉRITO SOCIAL. 

Ensino Básico e Ensino Secundário 

O aluno obteve algum(a) nível/ classificação negativo(a) no 3º período? Sim  Não  

O aluno teve, ao longo do ano, alguma participação disciplinar? Sim  Não  

Ao aluno foi-lhe aplicada alguma medida disciplinar corretiva ou sancionatória superior à advertência? Sim  Não  

O aluno ultrapassou o limite de faltas injustificadas a alguma disciplina? Sim  Não  

O aluno demonstrou prática regular de virtudes humanas e de ação de solidariedade reveladoras de espírito 

de interajuda e de preocupação com os outros? 

Sim  Não  

O aluno desenvolveu pelo menos um projeto, dentro ou fora da escola, que tenha relevância social? Sim  Não  

O projeto que o aluno desenvolveu envolveu instituições locais, regionais ou nacionais, como por exemplo os 

Bombeiros Voluntários, a Santa Casa da Misericórdia, a Cruz Vermelha, instituições religiosas, entre outras? 

Sim  Não  

O aluno participou em ações de voluntariado, peditórios, entre outras? Sim  Não  

Fundamentação das razões que justifiquem a respetiva proposta, dando conta das ações efetuadas pelo aluno: 

 
 

Verificação das condições, estabelecidas no artigo 79.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos, de integração no QUADRO 
DE MÉRITO “MELHOR ALUNO DE CADA CICLO”. 
1.º, 2.º e 3.º CEB e ENSINO SECUNDÁRIO 
O aluno foi admitido ao quadro de excelência escolar? Sim  Não  
O aluno obteve a melhor média de todos os alunos da turma? Sim  Não  

Média obtida, no final do ano letivo  
Média obtida, no final do 2.º período  
Média obtida, no final do 1.º período  

Para os efeitos previstos no regulamento deve o conselho de turma fundamentar em ata as razões que justificam a respetiva proposta, 
dando conta dos resultados obtidos pelo aluno e de outros aspetos considerados relevantes (privilegiando ações de envolvimento em 
questões sociais, voluntariado ou comportamento). 
 

 

Proposta do conselho de docentes/ conselho de turma 

Tendo por base os fundamentos referidos, o conselho de docentes/turma propõe que (a)o aluno seja: 

  - ADMITIDO AO QUADRO DE EXCELÊNCIA ESCOLAR, nos termos do artigo 72.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos. 

  - ADMITIDO AO QUADRO DE EVOLUÇÃO, nos termos do artigo 74.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos. 

  - ADMITIDO AO QUADRO DE MÉRITO ACADÉMICO, nos termos do artigo 75.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos. 

  - ADMITIDO AO QUADRO DE MÉRITO SOCIAL, nos termos do artigo 76.º do Regulamento dos direitos e deveres dos alunos. 

  - ADMITIDO AO QUADRO DE MÉRITO “MELHOR ALUNO DE CADA CICLO”, nos termos do artigo 79.º do Regulamento dos direitos e 



deveres dos alunos. 

O PT/DT  Data  

 

 


