JUNTA DE FREGUESIA DE FAFE

REGULAMENTO
PARA ATRIBUIÇÃO DE
PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR

Preâmbulo
Considerando a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os prémios de
mérito escolar da Junta de Freguesia de Fafe têm como grande
objetivo incentivar o desempenho escolar em todos os seus níveis,
reconhecendo o esforço, o empenho e a dedicação dos alunos
cujos resultados escolares e académicos tenham sido os melhores
no ano letivo 2017/2018.
Para além de se premiar os bons resultados, pretende-se promover
o estímulo e o gosto pela aprendizagem, incentivando os alunos
na procura da excelência.

Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento estabelece as normas disciplinadoras dos
Prémios de Mérito Escolar atribuídos pela Junta de Freguesia de
Fafe.
Artigo 2.º
Âmbito
Os Prémios de Mérito Escolar destinam-se a distinguir os
melhores alunos residentes na Freguesia de Fafe que:

a) Estando inscritos no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Regular e
Especial), tenham frequentado uma Escola sediada na área
geográfica do Município de Fafe, no ano letivo 2017/2018;
b) Estando inscritos no 2.º Ciclo do Ensino Secundário
(Regular, Especial e Profissional), tenham frequentado uma
Escola sediada na área geográfica do Município de Fafe, no
ano letivo 2017/2018;
c) Estando inscritos no Ensino Superior ou Politécnico, tenham
frequentado uma instituição universitária ou instituição de
ensino superior não universitária, no território nacional no
ano 2017/2018;
Artigo 3.º
Critérios
Os Prémios de Mérito Escolar, respeitando o âmbito definido no
artigo anterior, serão atribuídos:
a) Aos alunos que no final do ano letivo tenham obtido a
melhor classificação do 1.º ao 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino
Básico (Regular e Especial), desde que não tenham sido
repetentes, exceto quando a retenção se deva a motivos de
doença;
b) Aos melhores alunos do 5.º ao 9.º ano do 2.º Ciclo (Regular,
Especial e Profissional), desde que não tenham sido
repetentes, exceto quando a retenção se deva a motivos de

doença, cuja média final nunca seja inferior a 5 valores,
arredondada às centésimas;
c) Aos melhores alunos do 10.º ao 12.º ano do 3.º Ciclo
(Regular, Especial e Profissional), desde que não tenham
sido repetentes, exceto quando a retenção se deva a motivos
de doença, cuja média final nunca seja inferior a 17 valores
arredondada Às centésimas;
d) Aos melhores alunos a terem concluído os graus de
licenciatura

ou

mestrado

integrado,

no

ano

letivo

imediatamente anterior, com média final arredonda às
centésimas não inferior a 16 valores, desde que estivesse
inscrito em todas as disciplinas do plano curricular que
frequentou e não tivesse disciplinas em atraso.
Artigo 4.º
Processo de seleção
1 – Os alunos do 1.º Ciclo (Regular e Especial) serão
selecionados por indicação dos estabelecimentos de ensino da
área geográfica do Município de Fafe, que comunicará à Junta de
Freguesia de Fafe quais os melhores alunos de cada ano e que
residam na Freguesia de Fafe;
2 – Os alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Regular, Especial e
Secundário

serão

selecionados

por

indicação

dos

estabelecimentos de ensino da área geográfica do Município de
Fafe, que enviarão à Junta de Freguesia de Fafe uma lista de
alunos potencialmente elegíveis, para que posteriormente, através
da comparação das médias finais, se proceda à seleção final;
3 – Os alunos do Ensino Superior serão selecionados mediante a
apresentação de uma candidatura formalizada através de uma
comunicação escrita dirigida à Junta de Freguesia de Fafe,
acompanhada

de

uma

declaração

oficial

da

Instituição

Universitária ou Instituição do Ensino Superior Não Universitária
que frequentaram, que comprove que o candidato cumpre os
requisitos da alínea d) do artigo 3.º;
4 – Será entregue um prémio por cada aluno (do 1.º ao 12.º anos
do Ensino Básico e Secundário – Regular, Especial e Profissional)
e um prémio na categoria “Ensino Superior” exceto nos casos em
que haja empate, distinguindo-se em exa équo os alunos que se
apresentem nessa situação.
Artigo 5.º
Prémios
Os Prémios de Mérito Escolar da Junta de Freguesia de Fafe serão
constituídos por um troféu, em material a definir, tendo como
referencial o brasão da freguesia de Fafe, contendo a inscrição:

“Prémio de Mérito Escolar – Freguesia de Fafe – ” nível de
ensino, ano letivo, nome do galardoado e data.
Artigo 6.º
Atribuição de Prémios
A entrega de Prémios de Mérito Escolar da Junta de Freguesia de
Fafe terá lugar na Cerimónia de entrega de Galardões da
Freguesia e Prémios de Mérito Escolar, que faz parte do programa
do Dia da Freguesia, a decorrer no dia 23 de agosto de 2018, na
Sede da Freguesia.
Artigo 7.º
Divulgação de prémios
A lista de premiados será divulgada através de uma afixação em
local visível e da publicação no site e redes sociais da Junta de
Freguesia de Fafe.
Artigo 8.º
Das competências da Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia de Fafe reserva-se no direito de deliberar
sobre os casos omissos no presente regulamento, não sendo as
eventuais decisões passíveis de recurso ou reclamações.

Artigo 9.º
Entrada em vigor
Este regulamento entra em vigor após a aprovação pelo Executivo
da Junta de Freguesia de Fafe e aprovação em Assembleia de
Freguesia de Fafe.

Aprovado em Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de
Fafe em 16/01/2018.

Aprovado em Assembleia de Freguesia de Fafe em 16/02/2018.

