DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

PRIMUS INTER PARES - 2.º E 3.º CICLOS
Categorias
Individuais

Símbolo

Mais Amigo

Anel Claddagh
Símbolo celta de afeição. O
coração representa o amor,
as mãos que o circundam
representam a amizade, e a
coroa em cima simboliza
fidelidade.
Mais
Respeitador
Árvore Celta
A árvore representa o
equilíbrio e o elo entre os
elementos da natureza.
Mais Solidário
Nó Celta
O nó exprime a ideia de que
tudo está ligado de forma
simbiótica e que a evolução
de todos se dá de forma
conjunta.
Mais Culto
Flor da vida
Interpretado
como
a
interconexão
e
interpenetração dos níveis
Físico, Mental e Espiritual.
Resultados
Académicos
Salmão
O salmão foi considerado
pelos celtas como um dos
mais antigos e sábios
animais.
Maiores
Progressos

Triskelion
Símbolo celta ligado ao
progresso, à evolução, à
criação e aos ciclos de
crescimento.

Conceptualização

Modalidade de seleção

Pessoa
que
se
relaciona
com
todos, não excluindo
ninguém
e
que
promove
um
ambiente
de
entendimento
e
compreensão entre
todos.

Eleição entre pares da
turma, no final do ano
letivo, através de boletins
de voto elaborados pelo
departamento para o
efeito.

Pessoa
consciente
dos seus deveres e
dos
direitos
dos
outros, procurando
respeitá-los.

Eleição entre pares da
turma, no final do ano
letivo, através de boletins
de voto elaborados pelo
departamento para o
efeito.

Pessoa que partilha
e apoia os outros,
contribuindo para o
bem comum.

Eleição entre pares da
turma, no final do ano
letivo, através de boletins
de voto elaborados pelo
departamento para o
efeito.

Pessoa
informada,
atenta a tudo o que
a rodeia, que lê,
pesquisa, investigua
e é curiosa.

Eleição entre pares da
turma, no final do ano
letivo, através de boletins
de voto elaborados pelo
departamento para o
efeito. Resultado retificado
pelo Conselho de Turma
na reunião de final de 3.º
período.

Pessoa
que
trabalhou
com
empenho,
alcançando
os
melhores resultados
académicos.

Apuramento
realizado
pelo Conselho de Turma,
na reunião de final de 3.º
período,
mediante
os
níveis alcançados.

Pessoa
que
trabalhou
com
empenho,
determinação
e
resiliência,
progredindo
em
termos
atitudinais
e/ou académicos.

Escolha
realizada pelo
Conselho de Turma, na
reunião de final de 3.º
período,
mediante
progressos atitudinais e/ou
cognitivos.

Categorias
Coletivas

Símbolo

Melhor par
de tutoria
Borboleta
Representa a inspiração,
transformação
e
renascimento.

Turma mais
solidária
Nó Celta
O nó exprime a ideia de que
tudo está ligado de forma
simbiótica e que a evolução
de todos se dá de forma
conjunta.
Turma mais
respeitadora
Árvore Celta
A árvore representa o
equilíbrio e o elo entre os
elementos da natureza.

Turma mais
comprometid
a
com o
estudo

Turma mais
envolvida
na
comunidade

As Gruas
As gruas estão relacionados
com a inteligência, a
sabedoria e a partilha de
responsabilidades.

Triscele
Símbolo está associado ao
crescimento pessoal, ao
desenvolvimento humano, o
fluir da consciência e da
expansão espiritual.

Conceptualização
Par pedagógico que
se
interajuda
no
sentido
de
uma
evolução cognitiva
e atitudinal.

Modalidade de seleção
Escolha
realizada pelo
Conselho de Turma, na
reunião de final de 3.º
período,
mediante
progressos atitudinais e/ou
cognitivos observados nas
aulas/turmas em que essa
modalidade de trabalho
seja promovida.

Turma que partilha e
apoia
os
outros,
contribuindo para o
bem comum.

Ajuizada
pelo
Departamento
em
colaboração
com
os
diretores
de
turma,
mediante a recolha de
informações relativas à
adesão
às
diversas
campanhas de índole
solidário realizadas ao
longo do ano letivo.

Turma
consciente
dos seus deveres e
dos
direitos
dos
outros, procurando
respeitá-los.

Validada
pelo
Departamento
em
colaboração
com
os
diretores
de
turma,
mediante a análise das
menções registadas nas
atas dos conselhos de
turma de terceiro período.

Turma que trabalha
com afinco, esforço
ou
de
forma
diligente,
para
melhorar
e
aprofundar as suas
aprendizagens e os
seus
resultados
académicos.

Selecionada
pelo
Departamento
em
colaboração
com
os
diretores de turma, com
base
nos
resultados
académicos de final de
ano letivo, ou seja, do
terceiro período letivo.

Turma que participa
de forma ativa e
comprometida nas
atividades
promovidas
no
Colégio.

Apurada
pelo
Departamento
em
colaboração
com
os
diretores de turma, com
base
na
taxa
de
participação
nas
atividades promovidas no
âmbito do Plano Anual de
Atividades.

