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PARTICIPA! 

CONCURSO DE IDEIAS PARA AS DISTINÇÕES HONORÍFICAS 

ASSOCIA O TEU NOME À HISTÓRIA DA ESCOLA 
REGULAMENTO 

O Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio pretende distinguir os elementos da comunidade educativa, conferindo-lhes 

distinções honoríficas em reconhecimento dos seus méritos ou serviços, conforme previsto no seu Regulamento Interno. Dando início ao 

processo necessário à concretização daquele objectivo, deliberou o Conselho Pedagógico, em reunião de 14 de Janeiro de 2009, promover 

um Concurso de Ideias para a Criação daquelas distinções honoríficas aberto a toda a comunidade escolar, dando continuidade ao tipo de 

acções realizadas aquando da criação e selecção de outros símbolos escolares. 

Nestes termos, determina-se o seguinte: 

1. É aprovado o regulamento do concurso de ideias para a criação das distinções honoríficas do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João 

Lúcio, constante nos números seguintes. 

2. As distinções honoríficas (excluindo o Louvor) conferidas pelo Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio, segundo uma ordem 

crescente do seu valor, são: 

Tipo de distinção 

honorífica 
Designação da distinção Destinatários 

Medalha de Valor Escolar Alunos 

Medalha de Valor Desportivo Docentes e alunos 

Medalha de Valor Comunitário Comunidade educativa 

Medalha de Valor Cívico Alunos 

Medalha de Valor Artístico e Estético Comunidade educativa 

Medalha de Valor Profissional Docentes e Pessoal Não Docente 

Medalha de Excelência e Mérito Escolar Alunos 

Medalha de Excelência e Mérito Desportivo Docentes e alunos 

Medalha de Excelência e Mérito Profissional Docentes e Pessoal Não Docente 

Medalhas de 

galardão ou 

recompensa 

Medalha de Valor, Lealdade e Mérito Docentes e Pessoal Não Docente 

 

Medalha-insígnia 

 

Medalha de Honra da Escola Dr. João Lúcio 
Presidente da República, Presidente da Assembleia da 

República, Primeiro Ministro, Ministro da Educação, 

Director Regional de Educação e Comunidade Educativa. 
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3. Distinções honoríficas. Definição 
 
3.1. A Medalha de Valor Escolar é a distinção honorífica que reconhece os resultados escolares dos alunos, que num determinado ano de 

escolaridade, obtenham a média de 5 nas disciplinas ou áreas disciplinares, ponderada pela carga horária semanal, no caso de se tratarem de 

alunos dos 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico, ou média de 16, também ponderada, no caso de se tratarem de alunos do ensino secundário. 

3.2. A Medalha de Valor Desportivo é a distinção honorífica que reconhece professores responsáveis por grupos/equipas ou alunos, tanto 

individualmente como em grupo, por vitórias alcançadas a nível regional, no âmbito do Desporto Escolar ou em qualquer outro evento 

desportivo em que a Escola participe. 

3.3. A Medalha de Valor Comunitário é a distinção honorífica que reconhece um qualquer elemento da comunidade educativa ou um 

grupo dessa comunidade que, através do trabalho desenvolvido, contribua decisivamente para a concretização de uma escola 

pluridimensional, renovada, aberta, capaz de cultivar a pedagogia da confiança, do sucesso e da inovação, provocando o envolvimento de 

toda a comunidade, fazendo-a participar activamente tanto na execução como na sua divulgação. 

3.4. A Medalha de Valor Cívico é a distinção honorífica que reconhece os alunos, tanto individualmente como em grupo, que pela sua 

acção contribuam para o desenvolvimento do espírito e da prática democrática, através da sua participação na definição da política educativa 

da Escola, nos órgãos de administração e gestão escolar e na experiência pedagógica quotidiana. 

3.5. A Medalha de Valor Artístico e Estético é a distinção honorífica que reconhece um qualquer elemento da comunidade educativa ou 

um grupo dessa comunidade que, sob qualquer forma de arte, e pelo valor que ela veicular, constitua património escolar. 

3.6. A Medalha de Valor Profissional  é a distinção honorífica que reconhece os professores e os vários elementos do pessoal não docente, 

em exercício efectivo de funções na Escola há pelo menos 5 anos que, desde sempre, tenham demonstrado, entre outras, as seguintes 

qualidades:  

• promoção de equipas de aprendizagem;  

• liderança de inovação na Escola;  

• flexibilidade e adaptação a novas situações; 

• inovação, empreendimento e capacidade de aceitar positivamente a mudança; 

•  abertura às necessidades dos alunos, dos colegas e da comunidade; 

•  colaboração  e criação, conjuntamente com colegas e alunos; 

• promoção de um saber mais holístico, pluri, inter e transdisciplinar. 

3.7. A Medalha de Excelência e Mérito Escolar é a distinção honorífica que reconhece os resultados escolares dos alunos que, no fim de 

cada ciclo do ensino básico ou no fim do ensino secundário, obtiverem em todos os anos desse ciclo do ensino básico ou em todos os anos do 

ensino secundário, a distinção honorífica “Medalha de Valor Escolar”.  

3.8. A Medalha de Excelência e Mérito Desportivo é a distinção honorífica que reconhece professores responsáveis por grupos/equipas ou 

alunos, tanto individualmente como em grupo, por vitórias alcançadas a nível nacional ou internacional, no âmbito do Desporto Escolar ou 

em qualquer outro evento desportivo em que a Escola participe. 

3.9. A Medalha de Excelência e Mérito Profissional é a distinção honorífica que reconhece os professores e os vários elementos do pessoal 

não docente, em exercício efectivo de funções na Escola há pelo menos 10 anos que, desde sempre, tenham demonstrado, entre outras, as 

seguintes qualidades: 

• promoção de equipas de aprendizagem;  

• liderança de inovação na Escola;  

• flexibilidade e adaptação a novas situações; 

• inovação, empreendimento e capacidade de aceitar positivamente a mudança; 

• abertura às necessidades dos alunos, dos colegas e da comunidade; 

• colaboração e criação, conjuntamente com colegas e alunos; 

• promoção de um saber mais holístico, pluri, inter e transdisciplinar. 

3.10. A Medalha de Valor, Lealdade e Mérito é a distinção honorífica que reconhece os professores e os vários elementos do pessoal não 

docente que terminem o exercício das suas funções na Escola, por motivos de aposentação ou falecimento, e que tenham contribuído, ao 

longo de mais de dez anos, com o seu saber, empenhamento e dedicação, para o progresso da Escola. 
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3.11. A Medalha de Honra da Escola Dr. João Lúcio é a distinção honorífica que reconhece o valor de altas individualidades que visitem a 

Escola, como sejam, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Educação, o 

Director Regional de Educação, e de outras individualidades que a Escola considere, ou de qualquer elemento da comunidade educativa que 

personifique o espírito, missão e cultura da Escola Dr. João Lúcio (Agrupamento). 

 

4. Entidade promotora 

A entidade promotora é o Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio. 

 

5. Áreas a Concurso 

Os projectos a Concurso poder ser apresentados nas seguintes áreas: 

Área A – Medalhas/placas de Valor (Sub-áreas: Escolar, Desportivo, Comunitário , Cívico, Artístico e Estético e Profissional); 

Área B – Medalhas/placas de Excelência e Mérito (Sub-áreas: Escolar, Desportivo e Profissional); 

Área C – Medalhas/placas de Valor, Lealdade e Mérito; 

Área D – Medalha/placa de Honra. 

 

6. Concorrentes 

6.1. O concurso está aberto a todos os interessados, professores, alunos, pessoal não docente e pais/encarregados de educação do 

Agrupamento Vertical  de Escolas Dr. João Lúcio. 

6.2. Os concorrentes podem candidatar-se em nome individual e apresentar candidaturas a todas as Áreas (Sub-áreas) previstas no ponto 5. 

 

7. Apresentação de Candidaturas 

7.1. A candidatura a cada área (sub-área) definida em 5. deverá ser identificada por um pseudónimo do concorrente; 

7.2. Cada candidatura deverá ser entregue dentro de um envelope A4, com a indicação da Área e da(s) Sub-área(s) a concurso e do 

pseudónimo do autor; 

7.3. Dentro do envelope referido em 7.2. deverá ser inserido outro envelope fechado, de tamanho A5, com a indicação da Área  e Sub-área(s) 

e do pseudónimo do autor, contendo o boletim de inscrição com a identificação completa do concorrente; 

7.4. Serão eliminadas as candidaturas que contenham elementos de possível identificação; 

7.5. A cada trabalho e respectivo envelope fechado contendo o boletim de inscrição será atribuído um número de série que ficará 

devidamente registado num caderno de relação onde constará a Área, Sub-área e o pseudónimo do autor; 

7.6. Os boletins de inscrição poderão ser obtidos através dos professores de Educação Visual e Tecnológica/ Educação Visual ou na 

Portaria/PBX da Escola Sede; 

7.7. As candidaturas devem ser apresentadas com desenhos ( alusivos às áreas e ou sub-áreas) à escala de 2:1. 

Nota: As propostas devem ser entregues em papel ou em suporte digital. 

7.7.1. As propostas de medalhas/placas devem incluir no reverso a designação “Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio” e na face 

frontal deve incluir a designação da distinção. 

 

8. Local de entrega das candidaturas 

Portaria/PBX da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Lúcio 

 

9. Direitos de propriedade 

Os projectos premiados são propriedade do Agrupamento Vertical de Escolas  Dr. João Lúcio. 

 

10. Calendário do Concurso 

Abertura/Divulgação: 9 de Fevereiro de 2009 

Recepção das candidaturas: 20 de Março de 2009 

Reunião do júri: Abril de 2009 

Publicitação dos resultados e Exposição dos trabalhos a concurso: Maio de 2009 

Entrega de prémios: Junho de 2009 
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11. Apreciação das propostas 

11.1. Os critérios de apreciação mencionados a seguir, serão avaliados numa escala de 1 a 5 pontos 

1. Inovação, originalidade e criatividade; 

2. Valor estético, aspecto visual, cor; 

3. Adequação à definição da distinção honorífica. 

11.2. Não serão aceites ideias copiadas ou que se assemelhem com marcas e símbolos já conhecidos. 

 

12. Júri 

12.1. O Júri é constituído pelos seguintes membros: 

- Presidente do Conselho Geral Transitório; 

- Presidente do Conselho Executivo, ou seu representante; 

- Um docente da Área das Expressões; 

- Um elemento do Pessoal Não Docente; 

- Um aluno; 

- Um pai/encarregado de educação. 

 

12.2. Os autores dos trabalhos a concurso só serão identificados após a classificação final atribuída  pelo júri do concurso; 

12.3. As decisões do júri serão tomadas por maioria simples de votos e não serão aceites abstenções; 

12.4. Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento; 

12.5. Das decisões do Júri não haverá recurso; 

12.6. O júri pode não aprovar as propostas a concurso, se entender que os projectos apresentados não satisfazem os critérios enunciados. 

 

13. Prémios 

13.1. Serão atribuídos prémios para as três melhores propostas em cada Área ou Sub-área; 

 13.2. Os prémios são de natureza não pecuniária; 

13.3.  O(s) autor(es) da(s) proposta(s) vencedoras terão o(s) seu(s) nome(s) ligado à história da Escola, uma vez que em cada distinção 

honorífica será inscrita a identificação do seu autor; 

13.4. O júri reserva-se o direito de atribuir as menções honrosas que entender; 

13.5. O resultado do concurso considera-se divulgado, após afixação da lista de seriação. 

 

14. Direitos de utilização 

14.1. Os projectos apresentados não serão devolvidos aos concorrentes; 

14.2. Os autores autorizam a divulgação e utilização das propostas em toda e qualquer actividade promovida pelo Agrupamento Vertical de 

Escolas Dr. João Lúcio; 

14.3. Os projectos vencedores passarão a ser propriedade exclusiva do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio, que se reserva o 

direito de usá-los, sem qualquer ónus, em todos os momentos e da maneira que considerar conveniente; 

14.4. Os projectos vencedores são passíveis de alterações técnicas sugeridas pelo júri. 

 

 

 
Nota: Se necessitar de esclarecimentos contacte os Professores: João Miguel Gonçalves, Rui Nunes ou António Espadaneira. 

 

 

 

 


