
REGULAMENTO DO QUADRO DE MÉRITO

Artigo 1º

Disposições Gerais

1.  O Quadro de Mérito do Conservatório de Música de Águeda, destina-se a valorizar e
reconhecer o esforço no trabalho e no desempenho escolar, estimulando nesse sentido as
ações meritórias e exemplares de alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário,  que tenham evidenciado valor e excelência nos domínios cognitivo, artístico,
cultural  e  pessoal,  resultantes  da  sua  dedicação e  busca  da  excelência  dos  resultados
(académicos  e/ou  performativos),  bem como a  atribuir  prémios,  em casos específicos  e
excepcionais de esforço, brio e capacidade de superação das dificuldades.

2. Não poderão ser candidatos a nenhum dos Quadros de Mérito, os alunos que tenham
sido alvo de Medidas Disciplinares e/ou tenham uma assiduidade irregular durante o ano
letivo em causa. 

Artigo 2º

Âmbito de Aplicação

1. São candidatos ao Quadro de Mérito os alunos de todos os anos dos 2.º e 3.º ciclo e do
ensino secundário que, no final do ano letivo, alcancem excelentes resultados escolares na
avaliação sumativa interna do 3º período, designadamente: 

a) Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a obtenção de nível 5 nas três. 

b) No Ensino Secundário, a obtenção de uma média aritmética de, no mínimo, 17,50
sem arredondamento, desde que os alunos não possuam nenhuma classificação inferior a
10 valores. O aluno tem que frequentar pelo menos quatro das disciplinas da componente de
formação  específica,  técnico-artística  e  vocacional,  constantes  do  respetivo  plano  de
estudos, de acordo com o regulamentado pela Portaria nº 229-A/2018, de 14 de agosto, e do
exposto  no  n.º  6  do  Art.º  57º  do  Regulamento  Interno  do  Conservatório  de  Música  de
Águeda.

c) No 1º ciclo - Iniciação Musical, considerando os princípios gerais do curso e os
objetivos do percurso pedagógico, não haverá lugar à atribuição do Quadro de Mérito. 



Artigo 3º

Menção de “Percurso Artístico de Excelência”

“Prémio Fernando Valente”

1.  Será  atribuída  a  menção  de  “Percurso  Artístico  de  Excelência  –  Prémio  Fernando
Valente”, ao aluno que conclua o respetivo ciclo de estudos no tempo previsto com a melhor
classificação final. Esta menção não se aplica ao 1º ciclo. 

2. São condições necessárias para a atribuição desta menção: 

a) A obtenção de uma classificação final de período, durante todo o 2º ciclo e o 3º
ciclo, de nível 5; 

b) A obtenção de uma classificação final de período, durante todo o curso secundário,
na disciplina da área do curso (Instrumento, Canto, Formação Musical ou Análise e
Técnicas de Composição) igual ou superior a 19 valores. 

3. Aos alunos distinguidos com a Menção de “Percurso Artístico de Excelência – Prémio
Fernando Valente”, será atribuído um certificado e um prémio de valor musical. 

Artigo 4º

Disposições comuns

1.  A  formalização  das  propostas  para  qualquer  um  dos  Quadros  de  Mérito,  deve  ser
apresentada pelo Diretor de Turma ao respetivo Coordenador, que a fará chegar ao Diretor
Pedagógico, cabendo a este o encaminhamento para o Conselho Pedagógico, para que o
referido Órgão se pronuncie e proceda à sua possível homologação. 

2. A divulgação dos nomes dos alunos homologados pelo Conselho Pedagógico para os
Quadros de Mérito, será feita por ciclo/curso, obedecendo-se à ordem alfabética, através de
afixação em local destinado para esse efeito na Escola. 

3. A todos os alunos inscritos nos Quadros de Mérito será entregue um Diploma. 

4. A entrega dos Diplomas e dos prémios, se os houver, será feita em cerimónia pública na
Escola  em data  a  definir  pelo  Conselho  Pedagógico,  na  presença  de  todos  os  alunos
visados, respetivos encarregados de educação e outros familiares e Diretores de Turma, e
representantes dos órgãos de direção e gestão da Escola. 



Artigo 5º

Disposições Finais

1. Este Regulamento faz parte integrante do Regulamento Interno da Escola devidamente
homologado,  e  só  pode  fazer-se  a  sua  revisão,  quando  e  nas  condições  em  que  o
Regulamento Interno for revisto. 

2. Qualquer situação omissa neste Regulamento será decidida pelo Conselho Pedagógico. 


