QUADRO
DE MERITO
EVOLUTIVO
QUEM PODE PARTICIPAR?
Todos os/as alunos/as da Escola
Secundária
Felismina
Alcântara
(inclusive Ex-Colégio), desde o 9º até
ao 12º ano no ano letivo 2020/2021;

COMO E QUANDO PARTICIPAR?
Por candidatura, disponível online
entre dia 17 de janeiro a dia 28 de
fevereiro de 2021;

COMO E O QUE GANHAR?
O/A aluno/a que demonstrar o maior
progresso na sua média desde o ano
letivo anterior (2019/2020) recebe um
prémio atribuído pela Pereirinha
Ourivesarias ;
Para mais informações, consultar o
regulamento ou mandar um e-mail
para o endereço
listaaeesfa2021@gmail.com

QUADRO
DE MERITO
EVOLUTIVO

REGULAMENTO
DE
PARTICIPACAO

A Associação de Estudantes da Escola Secundária Felismina Alcântara promove o Prémio Quadro
de Mérito Evolutivo, iniciativa que conta com a parceria e patrocínio da empresa Pereirinha
Ourivesarias.
O presente regulamento explicita o objetivo do Prémio Quadro de Mérito Evolutivo, o modo como
este se desenrolará, bem como os prémios e as ações de divulgação que lhe estão associados.

Artigo 1.º
Âmbito e objeto / Objetivo (s)
1 - O presente Regulamento visa estabelecer as regras para premiar alunos/as que revelem
atitudes exemplares de superação das suas dificuldades e que mostrem um progresso escolar
significativo no corrente ano letivo (2020/2021) relativamente ao ano letivo 2019/2020, pertencentes
à Escola Secundária Felismina Alcântara, inclusive os/as estudantes localizados no Ex-Colégio.
2 - Ao participar no projeto, os/as estudantes declaram conhecer e aceitar o presente
regulamento.
3 - Os prémios de mérito terão natureza material, atribuídos pela Pereirinha Ourivesarias, e uma
função eminentemente educativa, devendo contribuir para a continuação do bom percurso escolar
do/a estudante.
Artigo 2.º
Destinatários / Elegibilidade
1 - Este projeto apenas se encontra em vigor na Escola Secundária Felismina Alcântara, incluindo
os/as estudantes localizados no Ex-Colégio, no ano letivo 2020/2021.
Serão reconhecidos/as os/as alunos/as que revelem uma progressão significativa em termos
escolares relativamente ao ano letivo 2019/2020:
a) Que se encontrem entre o 9º e 12º ano de escolaridade, inclusive;
b) Que estejam a repetir o corrente ano em que se encontram, seja por motivo de melhoria ou
obrigatoriedade escolar, será contabilizada a média do 3º período deste ano (2020/2021)
comparativamente ao 3º período do ano letivo 2018/2019.
Artigo 3.º
Candidatura / Apresentação de candidatura
1 - As candidaturas devem ser submetidas através do preenchimento do formulário de submissão
disponível na página oficial de Instagram e Facebook da Associação de Estudantes.
2 - A submissão de candidaturas deve ocorrer durante o período de 17 de janeiro a 28 de fevereiro
de 2021.
3 - As candidaturas incompletas ou submetidas depois da data limite serão excluídas.
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Artigo 4.º
Constituição do júri

1 - O júri será constituído por membros da Associação de Estudantes e da Direção da Escola Secundária
Felismina Alcântara,que farão a devida apreciação das candidaturas.
2 - A composição dos membros do júri pode ser alterada por razões de natureza sanitária e/ou social.
Artigo 5.º
Avaliação /Critérios de avaliação
1 - As candidaturas submetidas a concurso serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
a) Em todos os anos de escolaridade (9º ao 12º ano) a média dos/as alunos/as deverá apresentar uma
evolução positiva relativamente ao ano letivo anterior;
b) Na transição do 9º para o 10º ano de escolaridade, a média aritmética é convertível proporcionalmente
para a adaptação a uma só escala;
c) São contabilizadas todas as disciplinas do currículo do/a aluno/a (com a exceção de EMRC);
d) A média é calculada depois de realizadas todas as provas de avaliação interna, sendo contabilizada no
final do 3º período e não tendo em conta notas de anos anteriores (no caso de disciplinas trienais ou
bienais).
2 - Os quadros de mérito evolutivo são organizados por anos de escolaridade, do 9º ao 12º ano, sendo
premiados/as 2 (dois) alunos/as por cada respetivo ano escolar.
3 - O júri pode solicitar aos candidatos a apresentação dos seus resultados escolares, no caso de
pretender ver esclarecido, aprofundado ou complementado algum aspeto da candidatura.
4 - Em situação de empate dos/as alunos/as, o júri procederá a uma análise das médias em termos
relativos, prevalecendo a média com o maior crescimento percentual.
5 - Ao júri reserva-se o direito de propor a desqualificação de um/a aluno/a por motivo de fraude ou
omissão de resultados intencional.
Artigo 6.º
Publicação de resultados e divulgação
1 - Aquando da divulgação dos resultados escolares do 3º período, será lançado em simultâneo um novo
questionário para recolha das informações finais.
2 - Após ser realizado o processo de apreciação dos resultados, toda a informação relativa aos prémios
atribuídos ficará disponível na página oficial de Instagram e Facebook da Associação de Estudantes e no
site do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Artigo 7.º
Dúvidas e omissões
Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento serão
esclarecidas através do email listaaeesfa2021@gmail.com.
Artigo 8.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia 17 de janeiro de 2021.

