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Concurso “A MINHA TURMA É MELHOR QUE A TUA!” 

 

Introdução 

 

Este concurso tem como objetivo melhorar o ambiente de aprendizagem na Escola 
E.B.2,3 Cego do Maio, motivando os alunos para o cumprimento do Regulamento 
Interno, através da adoção de uma conduta apropriada, facilitadora do sucesso e de 
uma convivência saudável e solidária. 
 

Breve descrição 

 

No final de cada semana (de janeiro a maio), será destacada a melhor turma de 
cada ano, de acordo com os seguintes indicadores: 
 
 Número de participações disciplinares no âmbito da sala de aula; 
 Número de participações nos espaços comuns; 
 Número de medidas disciplinares corretivas; 
 Número de medidas disciplinares sancionatórias. 

 

Critérios de pontuação 

Cada turma inicia o seu concurso com uma pontuação inicial de 200 pontos, à qual se 
vão acrescentando ou retirando pontos de acordo com os seguintes critérios: 

 

Descrição Pontos 
Atribuídos (+) 

Pontos 
Subtraídos (-) 

Por cada dia que uma turma não tenha 
participações: 

2 pontos  

Por cada semana sem participações 10 pontos  
Por cada participação disciplinar, por aluno, no 
âmbito da sala de aula: 

 5 pontos 

Por cada participação, por aluno, nos espaços 
comuns: 

 5 pontos 

Por cada medida disciplinar corretiva, por aluno:  10 pontos 
Por cada medida disciplinar sancionatória, por 
aluno: 

 15 pontos 

Classificação de comportamento  “BOM” ou 
“MUITO BOM” nas atas de Conselho deTurma. 

10 pontos  

No final do ano letivo, será atribuída uma 
bonificação às turmas que se envolvam numa 
iniciativa solidária. 

10 pontos  
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Estes resultados serão apresentados semanalmente na CMTV e afixados na sala 

do aluno. 

 

Prémios 
 

No final do ano letivo, poderão participar na(s) atividade(s) de carácter lúdico/ 

desportivo e ou cultural, gratuitas, promovidas pela Direção (p.ex. dia no Parque; Ida 

ao Cinema ou Visita de Estudo) as turmas cuja pontuação não se situe abaixo dos 

200 pontos inicialmente atribuídos a cada turma. 

Além da participação nas atividades, será atribuído um prémio à turma com 

melhor pontuação do 2º ciclo e outro à turma com melhor pontuação no 3ºciclo. 

Em caso de empate, será considerada a melhor turma, de cada ciclo, a que 

obteve melhor pontuação em cada período. 

 

 

 

Póvoa de Varzim, 3 de janeiro de 2018 

 

Beatriz Moreira (G@ID) 

Gabriela Longo (SPO) 

 

 

 


