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MUNICÍPIO DE NISA ENTREGA PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR 

No próximo dia 26 de outubro, às 21h00, no Cine-Teatro, a Câmara Municipal de Nisa irá 
proceder à entrega dos Prémios de Mérito Escolar aos alunos do Agrupamento de Escolas 
de Nisa. 

Os Prémios de Mérito Escolar foram instituídos pelo Município de Nisa como forma de 
reconhecimento aos alunos que durante o ano letivo 2017/2018 atingiram excelência pela sua 
entrega e dedicação aos estudos pretende incentivar o desempenho escolar e premiar o mérito, 
numa assumida cultura de valorização da excelência enquanto instrumento preponderante 
para o desenvolvimento económico, cultural e social dos jovens e, consequentemente, da 
sociedade em geral. 

Os prémios pecuniários serão atribuídos em função do apuramento das notas finais e irão 
recompensar os alunos que frequentaram o Agrupamento de Escolas de Nisa nos seguintes 
termos: 

O melhor aluno do 1.º ano do 1.º Ciclo; 

O melhor aluno do 2.º ano do 1.º Ciclo; 

O melhor aluno do 3.º ano do 1.º Ciclo; 

Os três melhores alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo (Final de Ciclo); 

O melhor aluno do 5.º ano do 2.º Ciclo; 

Os três melhores alunos do 6.º ano do 2.º Ciclo (Final de Ciclo); 

O melhor aluno do 7.º ano do 3.º Ciclo; 

O melhor aluno do 8.º ano do 3.º Ciclo; 

Os três melhores alunos do 9.º ano do 3.º Ciclo (Final de Ciclo); 

O melhor aluno do 10.º ano do Ensino Secundário/Curso de Ciências e Tecnologias; 

O melhor aluno do 10.º ano do Ensino Secundário/Curso de Línguas e Humanidades; 

O melhor aluno do 11.º ano do Ensino Secundário/Curso de Ciências e Tecnologias; 

O melhor aluno do 11.º ano do Ensino Secundário/Curso de Línguas e Humanidades; 

Os três melhores alunos do 12.º ano do Ensino Secundário/Curso de Ciências e Tecnologias 
(Final do Ensino Secundário); 

Os três melhores alunos do 12.º ano do Ensino Secundário/Curso de Línguas e Humanidades 
(Final do Ensino Secundário). 


