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Prémios de Mérito Escolar atribuídos pela APEEESTP ao melhor aluno do 3º Ciclo 

do Ensino Básico, Cursos Científico-Humanísticos e Ensino Profissional 
 
 

No presente ano letivo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária 
Tomaz Pelayo decidiu reconhecer o mérito académico dos alunos que frequentam este 
estabelecimento de ensino, instituindo o prémio pecuniário para o melhor aluno do 3º Ciclo do 
Ensino Básico, dos Cursos Científico-Humanísticos e do Ensino Profissional, nos termos seguintes: 
 
1. Condições de apuramento do melhor aluno do 3º Ciclo do Ensino Básico: 

 
1.1. Média aritmética simples, mais elevada de cada um dos anos do 3º ciclo, arredondada às 

décimas, registada na pauta do 3º período, incluindo a média das classificações das provas 
finais de Português e de Matemática; 

1.2. Para os alunos abrangidos pelo regime articulado, são consideradas no apuramento da média 
de cada ano as disciplinas da componente musical; 

1.3. Critérios de desempate: 
a) Alunos que frequentaram os 3 anos do 3º ciclo no Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo; 
b) Média aritmética simples mais elevada do 9º ano, arredondada às décimas; 
c) Classificação mais elevada nas provas Finais de Português e de Matemática; 
d) Alunos que fizeram todo o percurso escolar no Agrupamento; 
e) Aluno mais novo (dia, mês, ano). 

 
 

2. Condições de apuramento do melhor aluno dos Cursos Científico-Humanísticos: 
 

2.1. Média aritmética simples mais elevada de cada um dos anos do ensino secundário, 
arredondada às décimas, registada na pauta do 3º período, incluindo as classificações dos 4 
exames obrigatórios para a conclusão das disciplinas; 

2.2. São consideradas no apuramento da média todas as disciplinas obrigatórias que compõem o 
curso; 

2.3. Critérios de desempate: 
a) Alunos que frequentaram os 3 anos do Ensino Secundário no Agrupamento de Escolas 

Tomaz Pelayo; 
b) Média aritmética simples mais elevada do 12º ano, arredondada às décimas; 
c) Classificação mais elevada nos 4 exames nacionais obrigatórios; 
d) Alunos que fizeram todo o percurso escolar no Agrupamento; 
e) Aluno mais novo (dia, mês, ano). 
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3. Condições de apuramento do melhor aluno do Ensino Profissional: 

 
3.1. Média aritmética simples do curso, mais elevada, arredondada às décimas; 
3.2. Não são considerados no apuramento da média eventuais exames para cumprimento das 

regras de acesso ao ensino superior; 
3.3. Critérios de desempate: 

a) Classificação da PAP mais elevada (arredondada às décimas); 
b) Classificação da Formação em Contexto de Trabalho mais elevada (arredondada às 

décimas); 
c) Classificação das disciplinas que integram a componente tecnológica mais elevada 

(arredondada às décimas); 
d) Alunos que fizeram todo o percurso escolar no Agrupamento; 
e) Aluno mais novo (dia, mês, ano). 

 
Santo Tirso, Escola Secundária de Tomaz Pelayo, 12 de fevereiro de 2019 
 
 
P’A APEEESTP 
 

 
(Murilo Sampaio) 
 
 

 
 
 
 
 

 


