QUADRO DE VALOR E QUADRO DE EXCELÊNCIA
A atribuição dos Diplomas de Quadro de Valor e Quadro de Excelência visa distinguir
anualmente os alunos que por mérito, responsabilidade e nobreza revelem formas de
estar, individuais ou coletivas, justificativas de louvor e divulgação. A escola pretende,
assim contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos seus
alunos, valorizando a dimensão humana do trabalho escolar e criando condições que
permitam promover o sucesso escolar e educativo do aluno.
in Regulamento Interno do AEN1 LOURES

QUADRO DE VALOR
Consideram-se merecedores de distinção pela comunidade educativa os alunos que:
a) Demonstraram atitudes de dedicação e empenho na vivência em comunidade escolar;
b) Se distinguiram pela sua participação empenhada nas atividades organizadas pela
escola e na promoção de atividades culturais ou recreativas;
c) Demonstraram capacidades ou atitudes de superação das suas dificuldades individuais.
QUADRO DE EXCELÊNCIA
Consideram-se merecedores de distinção pela comunidade educativa os alunos que:
a) Demonstraram capacidades ou atitudes de superação das suas dificuldades individuais;
b) No final do ano letivo obtiveram média de 5 (cinco) valores;
c) Obtiveram a menção de Satisfaz Bem na disciplina de Educação para o
Desenvolvimento (3º Ciclo).
d) A disciplina de EMR é contabilizada sempre que o aluno nela esteja inscrito.
e) As disciplinas frequentadas fora da escola (Portaria nº 225/2012, de 30 de julho) alunos que frequentam Educação Musical no Conservatório, (em regime articulado com a
escola) não contam para a média.
f) A integração de um aluno para o Quadro de Excelência é da responsabilidade do
Conselho de Turma.
Já a partir do presente ano letivo esta distinção será também alargada a alunos do 1º
ciclo do AEN1 Loures,	
   podendo o Quadro de Valor ser atribuído em qualquer ano de
escolaridade e o Quadro de Excelência no final do ciclo (4º ano).

PARABÉNS A TODOS OS ALUNOS QUE NO ANO LETIVO 2013/2014 CONQUISTARAM O
DIREITO DE INTEGRAR O QUADRO DE VALOR E QUADRO DE EXCELÊNCIA DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE LOURES

(INCLUIR LISTA DE DIPLOMAS)

