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Considerando que preenchem todos os critérios de propositura previstos no artigo 12.º do 

Regulamento de Quadros de Mérito Académico, de Mérito Desportivo e de Valor da EPADRPL, por 

deliberação do Conselho Pedagógico, tomada em 22 de julho de 2022, foram ratificadas as 

propostas dos nomes dos alunos abaixo mencionados para integrarem o Quadro de Valor. 

 

ENSINO BÁSICO – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

TURMA CURSO Nome Per. Descrição Motivo de Reconhecimento 

1.º J Oper. 
Jard 

ii) Desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de cariz ambiental e 
de desenvolvimento sustentável, na escola ou fora dela 

André Mota Sousa   3.º Participação “Atividade – O Mar Começa 
Aqui” (eco-escolas) 

2.º J Oper. 
Jard 

Não foram propostos alunos. 

 
 

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

TURMA CURSO Nome Per Descrição Motivo de Reconhecimento 

1.º A TPA Não foram propostos alunos. 

1.º B TPA iv) Esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de 
dificuldades, apesar de eventuais limitações de natureza física, económica, 
social ou outras. 

Valter Alves de Azevedo 3.º O aluno demonstrou uma superação ao 
nível da sua integração e relação com 
os seus pares muito relevante no 
contexto da sua problemática. 

1.º C TGE ii) Desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de cariz ambiental e 
de desenvolvimento sustentável, na escola ou fora dela. 

Ana Margarida da Costa Soares 2.º Postura demonstrada na Caminhada 
com recolha de lixo Isabel Patrão Costa Medeiros 

Margherita K. S. de Matos 
Mouro Pontillo 

Safira Agnes Galdino Silva 

iii) Desempenho empreendedor nas atividades dos respetivos cursos. 

Isabel Patrão Costa Medeiros Anual Postura de interesse, dedicação e 
entreajuda ao longo de todo o ano. 

1.º 

FR/FC 

TRB 

 

iii) Desempenho empreendedor nas atividades dos respetivos cursos. 

Ana Rita Morais de Sousa 
Silva 

3.º 
 

Profissionalismo evidenciado na 30.ª 
Festa do Vinho Verde 

Carolina Alexandra Moreira 
Lopes 

Leandro Miranda do Carmo 

Rita Marlene Araújo Faria 

Tiago de Abreu Gomes 
TCP Marco André Lima da Silva 
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iv) Esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de 
dificuldades, apesar de eventuais limitações de natureza física, económica, 
social ou outras. 

Ana Rita Morais de Sousa 
Silva 

Anual Apesar das suas limitações a aluna 
supera as dificuldades e revela sempre 
uma postura muito profissional e 
empenhada nos eventos e nas 
atividades letivas. 

2.º A TPA i) Desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de benefício 
social ou comunitário, na escola ou fora dela. 

António José Correia Silva Anual Envolvimento ativo na atividade Cabaz 
Solidário Sérgio Manuel Leiras 

Fernandes 

iv) Esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de 
dificuldades, apesar de eventuais limitações de natureza física, 
económica, social ou outras. 

António José Correia Silva Anual Atitude ativa de superação das 
dificuldades Rui Pedro Fernandes da Cruz 

2.º 

B/FC 

TPA i) Desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de benefício 
social ou comunitário, na escola ou fora dela. 

Samuel Domingues 
Gonçalves 

2.º Participação ativa na atividade 
“Orçamento Participativo”. 

iii) Desempenho empreendedor nas atividades dos respetivos cursos. 

Samuel Domingues 
Gonçalves 

Anual Demonstrou iniciativa e elevado 
empenho nas atividades do curso 

iv) Esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de 
dificuldades, apesar de eventuais limitações de natureza física, 
económica, social ou outras. 
Francisco Lopes Vieira Anual Demonstrou empenho e superou as suas 

dificuldades  

Miguel Silva Fernandes Anual Demonstrou empenho e superou as suas 
dificuldades 

TCP i) Desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de benefício 
social ou comunitário, na escola ou fora dela. 
Carolina Amorim Gonçalves 1.º e 

2.º 

Participação muito ativa nas 
atividades “Parlamento Jovens” e 
“Orçamento Participativo”. 

Joana Raquel Fernandes Pinto 

Margarida Guerreiro Gonçalves 

iii) Desempenho empreendedor nas atividades dos respetivos cursos. 
Carolina Amorim Gonçalves Anual Demonstraram iniciativa e elevado 

empenho nas atividades do curso Joana Raquel Fernandes Pinto 

Margarida Guerreiro Gonçalves 

iv) Esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de 
dificuldades, apesar de eventuais limitações de natureza física, económica, 
social ou outras. 

Simão Pedro Fernandes Gomes Anual Demonstrou empenho e superou as suas 
dificuldades 

2.º C TGE iii) Desempenho empreendedor nas atividades dos respetivos cursos. 
Ana Francisca Silva Pereira 3.º Constantemente empenhada. 

iv) Esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de 
dificuldades, apesar de eventuais limitações de natureza física, económica, 
social ou outras. 
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Roberto Carlos de Jesus Silva Anual Pela dedicação ao curso e no empenho 
em ultrapassar dificuldades. 

3.º A TPA i) Desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de benefício social ou 
comunitário, na escola ou fora dela. 

Guilherme Moreira Baptista   Participação ativa em ações de cariz 
social. 

Ivo Marcelo Alves Viana  Participação ativa em ações de cariz 
social. 

iii) Desempenho empreendedor nas atividades dos respetivos cursos. 

Ivo Marcelo Alves Viana Anual Representação da Escola em feiras e 
concursos pecuários; em ações de 
divulgação da escola noutras escolas 
dentro e fora do concelho 

Luís António Martins Correia Anual Representação da Escola em concursos 
pecuários e feiras. 

Luís Miguel Luís Ferreira Anual Representação da Escola em concursos 
pecuários e feiras. 

Miguel Festa Raposo Anual Representação da Escola em concursos 
pecuários e feiras. 

3.º B/C TPA iii) Desempenho empreendedor nas atividades dos respetivos cursos. 

Sérgio Miguel Neves Pereira Anual Trabalhos desenvolvidos na quinta. 

iv) Esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de 
dificuldades, apesar de eventuais limitações de natureza física, económica, 
social ou outras. 

Ruben Estevam Pereira Anual Esforço investido nas diversas atividades 
ao longo do ano  

TGE Os alunos propostos não reuniam os requisitos.  

 

 
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, 22/07/2022 

 
O Diretor e Presidente do Conselho Pedagógico, 
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