Prémio Nobel do Civismo

REGULAMENTO
Ano Letivo 2015/16

Objetivos
1. Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima e respeito mútuo que contribuam para a sua
formação como cidadãos tolerantes, justos e civicamente responsáveis;
2. Contribuir para a melhoria da qualidade da vida escolar;
3. Favorecer a colaboração com diferentes parceiros educativos.
Critérios de seleção
Os candidatos devem manifestar atitudes/comportamentos cívicos que os distingam no grupo
turma

(ser

empenhados

no

trabalho/respeitadores

de

regras

e

das

pessoas/simpáticos/educados/cordatos/solidários/cumpridores dos deveres constantes no
Regulamento Interno do Agrupamento).
Procedimentos
1ª Fase
1. O Conselho de Turma, na reunião de avaliação do segundo período, faz a seleção tendo em
conta os critérios que constam neste regulamento, de dois a cinco alunos, que irão a
votação.
2. Em cada turma será eleito um aluno, como resultado dum processo eleitoral a realizar até
final da segunda semana de maio, como a seguir se descrimina:
2.1.

Votação pelos colegas de turma, na aula de Formação Cívica.

2.2. Votação pelos professores.
2.3. Votação por um grupo de cinco assistentes operacionais.
3. O diretor de turma juntará os resultados das três votações e procederá à contagem final dos
votos, da qual resultará a eleição de um aluno por turma. Em caso de empate, o diretor de
turma terá voto de qualidade.
3.1. Cada diretor de turma deverá:

a) Elaborar uma ata com os resultados das três votações acima referidas;
b) Preencher e enviar aos coordenadores dos diretores de turma até ao final da terceira
semana de maio o doc. “Ficha informativa sobre o aluno vencedor da turma”
referente ao aluno vencedor da turma, que será o documento a analisar pelo júri
da segunda fase do processo.
2ª Fase
4. Na primeira semana de junho, numa reunião presidida por um membro da Direção, reunirão
os coordenadores dos diretores de turma, os professores da disciplina de EMR, um
elemento de cada uma das associações de pais/encarregados de educação das EB 2.3 do
Agrupamento e um assistente operacional de cada uma das EB 2.3 do Agrupamento, para
apreciar e ratificar as propostas referentes à primeira fase.
5. Na segunda semana de junho será afixada a lista dos alunos premiados (um por turma).
5.1 A cerimónia de entrega do prémio, para a qual será convidada toda a comunidade
educativa, será no Dia da Entrega de Prémios e Diplomas do Agrupamento.

Mindelo, 16 de setembro de 2015
O Diretor
___________________________________

