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REGULAMENTO MESTRES DE OURO 

  

 1.Âmbito 

 

Pretende-se com a iniciativa Mestres de Ouro premiar todos os alunos do 2º e 3ºciclos que se 

distinguiram quer individual quer coletivamente em áreas reveladoras do saber ser e saber estar 

em sociedade.  

Os alunos propostos para os “Mestres de Ouro”não podem ter sido sujeitos a medida 

disciplinar corretiva e/ou sancionatória, definida nos termos das alíneas b), c), d) e 

e) do ponto 2 do Artigo 26.º e ponto 2 do Artigo 28º da Lei nº 51/2012, de 5 de 

Setembro. 

 

2. Categorias 

 

Os prémios serão atribuídos nas seguintes categorias: 

 - Desporto 

   Turma mais Desportista 

   Aluno Mais Desportista 

   Aluna Mais Desportista 

- Ambiente/Eco escolas 

- Biblioteca Escolar 

- Solidariedade 

- Artes 

  

3. Júri 

      A constituição do júri, em cada uma das categorias será composto pelos seguintes 

elementos: 

 

• Desporto 

                Professores de Educação Física/Desporto Escolar 

• Ambiente/Eco-Escola 

                 Professores de Ciências Naturais e Geografia e/ou Professor(a) responsável pelo Clube    

Eco-Escolas  

• Biblioteca Escolar 

                Coordenadora da Biblioteca Escolar e PNL 

             • Solidariedade 

                Diretores de Turma                        

             • Artes 

                Professores das áreas artísticas (Música, Artes Plásticas, Dança, Teatro) 

                Animadora Sociocultural. 

                Coordenador(a)  do  Plano Nacional das Artes. 

                  

                 

           4. Critérios 
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Os prémios serão atribuídos em cada uma das categorias de acordo com os seguintes critérios: 

 

  • Desporto 

a) Turma mais Desportista: 

Espírito Desportivo  

• demonstrar respeito pelos regulamentos das atividades; 

• não ter sanções disciplinares no decurso das atividades. 

Participação Efetiva  

• a turma inscreve-se e participa nas atividades até ao seu termo; 

• Tem alunos a participar nas tarefas de arbitragem, oficiais de jogo e juízes. 

 

b) Aluno(a) Mais Desportista 

Espírito Desportivo  

• demonstrar respeito pelos regulamentos das atividades;  

• não ter sanções disciplinares no decurso das atividades;  

• resultados    obtidos a nível escolar, distrital e nacional no desporto Escolar; 

• participação nos grupos/equipas do desporto Escolar. 

 

Ambiente/Eco Escolas 

• Empenho e participação nas atividades da área da proteção e preservação 

ambiental; 

• Espírito critico, de iniciativa e de voluntariado nas questões ambientais 

• Resultados obtidos em projetos/concursos de âmbito nacional. 

 

Biblioteca Escolar 

• Será atribuído o prémio ao aluno com maior número de requisições domiciliárias, 

e/ou que se tenha destacado em atividades ou concursos de leitura. 

 

Solidariedade 

• Será atribuído a quem tiver demonstrado ter sido o mais solidário quer em nome 

individual quer em nome coletivo (turma), apoiando quem mais necessitava quer dentro 

ou fora da sala de aula. 

• Participação em projetos/campanhas de cariz solidário. 

• Alunos que demonstrem ter espírito critico. 

 

Artes 

 

             • Será atribuído aos alunos que participem em atividades/concursos/projetos em que 

demonstrem: 

                     - Sensibilidade estética/artística 

              - Criatividade                                                                  

              - Versatilidade 

                

   5. Considerações                     

                  

➢ O(s) professor(es) responsáveis por cada uma das áreas poderão eventualmente decidir 

pela não atribuição do prémio. 
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➢ A atribuição do Mestre nas diferentes categorias está dependente da sua aplicabilidade no 

ano lectivo. 

➢ A atribuição do Mestre terá lugar na festa final de ano do agrupamento, na qual estarão 

presentes membros de todos os órgãos de direção e gestão da escola, representantes dos 

encarregados de educação e dos alunos, assim como outros membros da comunidade 

educativa.  

➢ O nome e a foto dos alunos distinguidos, assim como a categoria em que foi distinguido é 

afixado, durante todo o ano lectivo seguinte, em local de estilo da escola sede e divulgado nas 

redes sociais do agrupamento. 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de                          21/07/2022 
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