
 

 

 
 

CRITÉRIOS A CONSIDERAR NA ATRIBUIÇÃO  

DE 

 “CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA” 

 
De acordo com o previsto no Ponto nº 1 do Artigo nº15 dos Estatutos do Aluno da EPC que prevê prémios de 

mérito destinados a distinguir alunos, determina-se que para atribuição do Certificado de Excelência aos alunos de 

cada turma ou do Ciclo de Formação terão de estar reunidas, em simultâneo, as seguintes condições: 

1- Alunos que tenham concluído todos os módulos correspondentes ao ano ou anos que frequentaram, até 31 

de julho do ano letivo ou Ciclo de Formação transato; 

2- Alunos que ao longo do ano e/ou do Ciclo de Formação realizaram todos os trabalhos e outras meios de 

avaliação, com resultados positivos; 

3- Alunos que assídua e dinamicamente tenham contribuindo para a sua elevação cultural e formativa 

transversal, consequentemente para a qualidade e promoção da escola; 

4- Alunos que ao longo do ano ou do Ciclo de formação demostraram uma atitude de respeito para com a 

instituição escolar e formativa, os seus professores, Formadores, Especialistas, Técnicos, Assistentes 

Educativos e colegas, não se registando ocorrências que anunciem o contrário; 

5- Alunos que nunca foram alvo de conduta desviante nem colocaram, em algum momento, o nome da Escola 

Profissional de Cuba em causa, por comportamentos considerados disruptivos face ao legislado nos 

Estatutos do aluno da EPC, Regulamento Interno ou a conduta socialmente estabelecida; 

6- Alunos que com o seu desempenho contribuíram, para elevar o prestígio da instituição, quer por mérito 

escolar, profissional ou atitudes de reconhecida elevação socio comportamental; 

7- Alunos que tenham primado pela assiduidade ou que apenas tenham faltado com justa causa (doença 

comprovada ou situação inadiável igualmente comprovada, conforme legislado); 

7-Alunos que se voluntariaram e participaram ativa e exemplarmente em projetos e atividades extra aulas, 

sempre que necessário; 

     8-Alunos que em termos de avaliação quantitativa tenham obtido resultados iguais ou superiores à  

         média da turma. 

Da análise feita pelos Orientadores Educativos e Diretores de Curso, e após aprovação do  Presidente da 

Direção Pedagógica  da escola ou Diretor Pedagógico, serão atribuídos os certificados em cada turma ou 

Ciclo de Formação, em ato público. 

Das decisões para este efeito não são consideradas quaisquer reclamações. 

 Aprovado no Conselho Pedagógico de 28 de novembro de 2017 

A Diretora Pedagógica da EPC 

/Drª Francisca Alface/ 


