
 

 

 

 

 

REGULAMENTO CONCURSO   

 

“A MINHA TURMA É COOL!!!” 
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Introdução 

 

Este concurso tem como objetivo melhorar o ambiente de aprendizagem na 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, e ao longo dos três períodos (1º período: de outubro a 

dezembro; 2º período: de janeiro a Abril; 3º período: de abril a Junho), 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; 

 Classificação nas atas de conselho de turma dos três períodos; 

 Envolvimento da turma em iniciativa solidária. 
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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 em 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  

Os resultados semanais e por período obtidos pelas turmas serão apresentados à 

comunidade educativa através da CMTV, sendo igualmente afixados na sala do aluno, 

na sala dos professores e no painel do Serviço de Psicologia e Orientação (no 1º piso, 

junto ao Gabinete de Psicologia). 
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Prémios 

 

Serão atribuídos prémios por período à turma que consiga somar mais pontos, 

traduzindo, em última análise um melhor desempenho comportamental.  

 

No 1º período – Chocolates 

No 2º período – Caça ao Tesouro, Jogo dinamizado no Espaço Escolar, envolvendo 

prémios diversificados. 

No 3º período – Visita ao Parque Aventura DiverLanhoso, com a disponibilização de 

transporte, ficando a entrada no parque ao encargo dos alunos. 

(https://www.diver.com.pt/_programas_escolares) 

 

Paralelamente e de forma integrada no evento de final de ano, será atribuído um 

diploma e um prémio a cada um dos alunos pertencentes às Turmas de 2º e de 3º 

ciclo com maior pontuação/melhor desempenho comportamental, na presença dos 

Encarregados de Educação. 

No caso de existirem eventos promovidos pela escola onde exista um limite de turmas 

a participar serão escolhidas as turmas com melhor pontuação neste concurso. 

Os alunos com pelo menos duas participações disciplinares poderão não participar nas 

atividades promovidas pela escola, no entanto cada situação deve ser analisada pelo 

diretor de turma em função das participações disciplinares existentes. 

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

melhor pontuação em cada período. 

 

Póvoa de Varzim, 17 de outubro de 2018 

 

Pedro Pinho (G@ID) 

Carla Moreira (SPO) 

João Azevedo (Responsável pelo concurso G@ID)  


