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PARTICIPAÇÃO DE MÉRITO 
 

Este formulário destina-se à seleção de candidatos aos seguintes prémios de mérito: 

 

Prémio de Mérito não Curricular com Reconhecimento Local, Nacional ou 

Internacional 

 

1. Os alunos de todos os anos de escolaridade que produzam trabalhos académicos de 
excelência ou realizem atividades curriculares de complemento curricular de 
relevância:  
a. Ser vencedor ou ter participação brilhante em provas locais, regionais, nacionais 

ou internacionais, quer de âmbito desportivo, cultural, científico (…) em 
representação do Agrupamento; 

b. Dinamizar atividades de âmbito desportivo, científico ou cultural.  
 

Prémio de Mérito de Atitudes e Valores 

 
1. O Prémio de Mérito de Atitudes e Valores tem como objetivo destacar alunos, 

grupos ou turmas que, pelo seu esforço, dedicação, empenho, espírito humanista, 
altruísta e solidário, sentido de justiça e exercício de cidadania se destaquem numa 
ou mais das categorias abaixo listadas:  
a. Desenvolvam iniciativas exemplares de intervenção na comunidade educativa;  
b. Revelem grande espírito de sacrifício, valor, coragem ou abnegação em prol dos 

outros;  
c. Promovam e estimulem a conservação do património;  
d. Contribuam para a promoção e prestígio da sua escola;  
e. Promovam a educação inclusiva; 
f. Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades causadas por 

ausência prolongada devido a doença. 
 

 

Esta participação poderá ser preenchida por qualquer elemento da comunidade 

educativa que presencie e/ou acompanhe uma situação merecedora de destaque e 

louvor. 

Este documento ficará na posse do Diretor de turma do aluno referido e no último 

conselho de turma, mediante as participações de mérito recebidas ao longo do ano 

letivo, selecionam-se os candidatos aos prémios acima referidos, conforme o previsto no 

respetivo regulamento. 
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PARTICIPANTE: __________________________________________________________ 
 

 PROFESSOR    FUNCIONÁRIO    ALUNO    ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO    OUTRO 

 
TIPO DE PRÉMIO DE: ____________________________________________________     

 
 

A
LU

N
O

(S
) 

1. _______________________________________________________ Nº:_____ ANO/TURMA : _____ 

2. _______________________________________________________ Nº:_____ ANO/TURMA : _____  

3. _______________________________________________________ Nº:_____ ANO/TURMA : _____ 

4. _______________________________________________________ Nº:_____ ANO/TURMA : _____ 

5. _______________________________________________________ Nº:_____ ANO/TURMA : _____ 
 
 

BREVE DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO MERECEDORA DE REFERÊNCIA: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________   

 
 

A ESTE DOCUMENTO ESTÃO ASSOCIADOS ANEXOS COMPROVATIVOS:        SIM    NÃO 

 
 
 
 

DATA DE ENTREGA: ____ / ____ / ______   
 
 
 

  ASSINATURA:  


