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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração deste documento inscreve-se no Plano de Ação de Melhoria 

da Disciplina, decorrente de uma intervenção da Inspeção-Geral de Educação e 

Ciência, cujo programa de acompanhamento visa a implementação de medidas e 

práticas conducentes à melhoria do desempenho da escola e consequente sucesso 

educativo das crianças e jovens que a frequentam.  

Assim sendo, e em virtude de a indisciplina ter sido uma das fragilidades 

diagnosticadas e assinaladas no Projeto Educativo do Agrupamento, surgiu a 

necessidade de encontrar soluções pedagógicas e criar instrumentos e estratégias 

de atuação uniformes e eficazes de prevenção e/ou remediação de situações de 

indisciplina, que contribuam para a implementação de um ambiente favorável ao 

ensino e à aprendizagem. 

Acreditando que uma definição rigorosa das normas relativas aos diversos 

agentes educativos e a divulgação dos comportamentos e procedimentos a seguir 

por cada um poderá contribuir significativamente para a qualidade das 

aprendizagens, e consequente sucesso escolar, os códigos de conduta aqui 

enunciados regem-se pelo respeito dos deveres consagrados nos respetivos 

documentos legais. 

Desta forma, pretende-se fomentar o trabalho colaborativo entre alunos, 

docentes, assistentes operacionais/técnicos e encarregados de educação, que, de 

uma forma concertada, devem assegurar uma convivência participativa e 

responsável, alicerçada nos valores sociais, éticos e profissionais indissociáveis da 

sua atuação enquanto cidadãos da escola e do mundo.  

 

2. OBJETIVOS  

O documento aqui apresentado tem como objetivos: 

 Clarificar as normas de conduta de cada elemento da comunidade 

educativa. 

 Envolver todos os elementos da comunidade educativa no cumprimento das 

normas de conduta. 

 Prevenir situações de indisciplina no espaço escolar. 

 Identificar situações de indisciplina, dando-lhes uma resposta imediata. 
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 Promover formas de atuação eficazes, uniformes e concertadas, face a 

situações de indisciplina. 

 Estimular o exercício de uma cidadania responsável e colaborativa.  

 

 

 

3. MEDIDAS PROATIVAS 

No início do ano letivo: 

– Todos os elementos da comunidade escolar (alunos, docentes assistentes 

operacionais e técnicos, encarregados de educação) devem tomar conhecimento, 

no início do ano letivo (em setembro), em reunião geral de apresentação, através de 

um elemento da Direção, das suas normas de conduta e dos procedimentos a ter 

em caso de incumprimento por parte dos alunos, e assinar uma declaração de 

compromisso de cumprimento das mesmas. Sempre que a entrada no Agrupamento 

de qualquer dos elementos supracitados ocorra posteriormente, deve, nessa altura, 

tomar conhecimento das suas normas de conduta na Direção e assinar o respetivo 

documento. 

 

– As primeiras aulas de Educação Cívica dos 2.º e 3.º ciclos – ou outro 

tempo letivo adequado no pré-escolar, no 1.º ciclo, nas turmas com Ensino 

Especializado da Música e Cursos de Educação e Formação (CEF) – devem ser 

dedicadas à análise das tabelas que tipificam as infrações e regulamentam os 

procedimentos a ter em atenção, em caso de incumprimento por parte dos alunos. 

 

– As salas de aula e outros espaços da escola devem ter as normas de 

conduta dos alunos afixadas em local visível e, no caso das primeiras, a tabela de 

procedimentos colada na secretária do professor. 

 

– Todos os docentes e assistentes operacionais devem ter uma cópia 

sempre disponível para consulta dos procedimentos a ter em atenção, em caso de 

incumprimento dos alunos.  
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– A Direção deve dar prioridade, na distribuição horária dos 2.º e 3.º ciclos, à 

promoção da disciplina, elaborando um horário do Gabinete do Aluno que abarque 

toda a mancha horária dos alunos. Este espaço deve ter um Regimento próprio, 

devidamente regulado de modo a acompanhar e a mediar situações de indisciplina, 

aplicando estratégias eficazes na resolução de conflitos.  

 

4. CÓDIGO DE CONDUTA DOS ALUNOS  

Normas gerais 

 Apresentar-se limpo(a) e asseado(a).  

 Vestir e calçar de forma adequada ao espaço escolar (não usar: decotes 

pronunciados, tops, saias ou calções curtos; calças ou calções descaídos que 

exibam a roupa interior, t-shirts cavadas, roupa/calçado “de praia”; vestuário 

específico das aulas de Educação Física).  

 Não discriminar, difamar, nem divulgar rumores ou mentiras. 

 Chamar um adulto sempre que assistir a alguma situação de violência física 

ou verbal. 

 Comunicar ao(à) professor(a)/assistente operacional/Direção, sempre que 

presencie alguém a danificar material.  

 Não ter em sua posse, não traficar nem consumir drogas, tabaco ou bebidas 

alcoólicas (substâncias aditivas). 

 Não entrar no recinto escolar sob a influência de substâncias aditivas. 

 Entregar, no PBX, os objetos que encontre e não lhe pertençam. 

 Sair da escola fora do seu horário apenas com autorização escrita do(a) 

encarregado(a) de educação e/ou da Direção da escola. 

 Não ter consigo objetos perigosos. 

 Não captar nem divulgar sons ou imagens sem autorização. 

 Ser sempre verdadeiro e honesto nas suas declarações.  

 Não promover nem cometer qualquer tipo de fraude.  

 Ter sempre consigo o cartão da escola e a Caderneta do Aluno. 

 Obedecer aos docentes e assistentes operacionais/técnicos. 

 Entrar, circular e sair de todos os espaços escolares de forma ordeira. 

 Não agredir física ou verbalmente qualquer elemento da comunidade 

educativa. 
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 Preservar o material da escola.  

 Não mexer nos pertences das outras pessoas. 

 

Na sala de aula 

 Ser assíduo(a) e pontual (Obs. Há 10 minutos de tolerância apenas no 1.º 

tempo da manhã). 

 Entrar e sair na/da sala adequadamente. 

 Sentar-se no seu lugar e retirar apenas o material necessário para a aula. 

 Ter consigo o material solicitado para cada aula. 

 Conservar a sala de aula limpa e preservar o seu material. 

 Manter o telemóvel, ou outros equipamentos multimédia, desligados e dentro 

das mochilas. 

 Utilizar o telemóvel apenas com autorização do(a) professor(a) e em 

contexto pedagógico e didático. 

 Realizar todas as tarefas propostas pelo(a) professor(a). 

 Levantar-se do lugar apenas com autorização do(a) professor(a). 

 Estar atento(a) à aula e não se distrair com os(as) colegas. 

 Participar na aula, colocando o braço no ar e falando só quando o(a) 

professor(a) autorizar. 

 Sentar-se corretamente, sem se virar para o lado ou para trás. 

 Retirar bonés, chapéus, gorros, capuzes ou similar. 

 Não mascar pastilha elástica. 

 Não comer. 

 Respeitar os colegas e o(a) professor(a) na linguagem e nas atitudes.  

 Não mexer em janelas, estores, aquecedores, entre outros, sem autorização. 

 Sair da sala apenas com autorização do(a) professor(a). 

 

No pavilhão gimnodesportivo 

 Cumprir as normas da sala de aula. 

 Não comer, beber, nem mascar pastilha elástica em qualquer local das 

instalações desportivas, incluindo a galeria e o átrio. 

 Apresentar-se com vestuário/calçado de desporto em condições de higiene, 

adequado para uso na escola e específico da aula de Educação Física. 

 Entrar/permanecer nas instalações apenas com o calçado adequado.  

 Não usar bonés, durante as aulas, exceto no exterior e com autorização. 
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 Não usar, durante as aulas ou outras atividades desportivas, quaisquer 

objetos de adorno (anéis, pulseiras, brincos, piercings, relógio...). 

 Guardar o telemóvel ou outro equipamento eletrónico no saco de valores. 

 Tomar banho após cada aula prática (obrigatório o uso de toalha, 

sabonete/gel de banho e chinelos durante o duche; não é obrigatório lavar o 

cabelo). 

 Manter os balneários limpos e usá-los adequadamente. 

 Não desligar/ligar o aquecimento sem autorização. 

 Não entrar nos locais que lhe são interditos, sem autorização. 

 Cumprir as normas estabelecidas, mesmo que esteja dispensado(a) das 

aulas por falta de material ou com atestado médico. 

 Os alunos não devem entrar nas salas de aula/pavilhão 

gimnodesportivo/CREPPE quando não tem aulas. 

 

Nas aulas práticas dos CEF  

 Cumprir as normas da sala de aula. 

 Usar farda completa nas aulas práticas.  

 Zelar pela conservação da sua farda e mantê-la sempre limpa.  

 Não usar quaisquer objetos de adorno (anéis, pulseiras, brincos, piercings, 

relógio...) durante as aulas práticas.   

 Apresentar-se barbeado ou com a barba aparada, as unhas cortadas, limpas 

e sem verniz, e o cabelo apanhado e acondicionado no gorro. 

 Conservar, limpar e higienizar todos os utensílios, equipamentos, bancadas 

de trabalho e oficina prática. 

 

Nas visitas de estudo/saídas do Desporto Escolar 

 Cumprir as normas de sala de aula e espaços exteriores.  

 Manter-se sempre inserido no grupo e avisar caso detete a ausência de 

alguém. 

 Ausentar-se do grupo apenas com autorização de um(a) professor(a). 

 

Nos espaços exteriores à sala de aula 
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 Não permanecer nos corredores dos pisos quando não tem aulas e/ou 

durante os intervalos. 

 Após o toque de entrada, aguardar, ordeiramente, a chegada do(a) 

professor(a) junto à sala de aula. 

 Usar uma linguagem correta, sem insultos e sem palavrões. 

 Não passar pelas portas identificadas com sinal de proibição. 

 Falar em voz baixa nos espaços interiores do edifício da escola. 

 Permanecer afastado(a) do exterior das salas enquanto decorrem aulas. 

 Não ouvir música com volume alto, próximo do edifício escolar. 

 Colocar o lixo sempre nos recipientes próprios. 

 Não atirar objetos, pedras, embalagens, comida ou outros. 

 Não estragar as plantas. 

 Não desperdiçar a água dos chafarizes nem das casas de banho. 

 Utilizar patins, skates, bicicletas ou outros meios similares, dentro do recinto 

escolar, apenas no âmbito das atividades escolares que o justifiquem. 

 

Na biblioteca 

 Conversar em voz baixa, usando uma linguagem correta. 

 Sentar-se de forma adequada. 

 Utilizar, sem estragar, documentos, material não-livro e equipamentos. 

 Manter limpo e arrumado o espaço ocupado. 

 Não comer nem beber. 

 Manter o telemóvel sem som. 

 Não atender nem fazer chamadas. 

 Manter a disposição do mobiliário, salvo indicação em contrário. 

 Visualizar apenas filmes/imagens devidamente autorizados. 

 Jogar apenas jogos autorizados.  

 Não instalar jogos nem fazer downloads fora do contexto de trabalho.  

 

Na cantina 

 Passar o cartão da escola no leitor para validar a senha de almoço. 

 Esperar ordeiramente na fila, respeitando o seu lugar de chegada. 

 Tratar os(as) funcionários(as) de serviço na cantina com respeito. 

 Usar uma linguagem correta, sem insultos ou palavrões. 

 Servir-se de uma refeição completa (sopa, prato, salada e sobremesa). 
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 Comer de forma tranquila e civilizada todos os alimentos. 

 Conversar em voz baixa. 

 Não deitar papéis, alimentos ou água para o chão nem atirá-los para os 

colegas. 

 Deixar o espaço utilizado limpo. 

 Arrumar a cadeira. 

 Levar o seu tabuleiro para o local próprio e abandonar o local. 

 

No bufete/reprografia/serviços administrativos/PBX/portaria 

 Aguardar pela sua vez para ser atendido(a). 

 Fazer os pedidos de forma educada, pedindo “por favor” e agradecendo no 

final. 

 Usar uma linguagem correta, sem insultos ou palavrões. 

 Falar em voz baixa. 

 Passar o cartão da escola na portaria, na entrada e na saída da escola. 

 

5. CÓDIGO DE CONDUTA DOS PROFESSORES 

 Cumprir e fazer cumprir as regras do Código de Conduta. 

 Ser assíduo(a) e, sempre que possível, solicitar permuta de aulas. 

 Ser pontual na entrada da sala de aula (Obs. Há 10 minutos de tolerância 

apenas no 1.º tempo da manhã). 

 Garantir que todos os alunos da turma, que se encontram no recinto escolar, 

assistem à sua aula, marcando a devida falta caso algum esteja ausente. 

 Informar o(a) diretor(a) de turma dos incumprimentos dos alunos, o mais 

breve possível. 

 Informar o(a) encarregado(a) de educação das faltas de pontualidade e/ou 

de material do(a) seu(sua) educando(a), quando tal acontece pela segunda vez, 

lembrando de que à terceira será marcada falta injustificada ao(à) aluno(a). 

 Permitir que o(a) aluno(a) assista à aula ainda que chegue atrasado(a). 

 Fazer cumprir as regras de comportamento e de boa educação. 

 Fazer cumprir as normas e regras do Agrupamento e agir sempre 

uniformemente, de acordo com os procedimentos instituídos, nos casos de 

incumprimento por parte dos alunos. 

 Exercer o papel de figura de autoridade, repreendendo os alunos, sempre 

que necessário, com firmeza, mas sem perder o controle e sem agressividade. 
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 Em caso de incumprimento das regras por parte dos alunos: advertir, 

repreender e encaminhar devidamente cada caso. 

 Encaminhar o(a) aluno(a) alvo de uma falta disciplinar, com ordem de saída 

da sala de aula, para o Gabinete do Aluno, devidamente acompanhado(a) por 

um(a) assistente operacional, e com uma tarefa definida. 

 Preencher o formulário da participação disciplinar, no prazo estipulado, 

sempre que é dada ordem de saída da sala de aula a um(a) aluno(a). 

 Respeitar os alunos e todos os membros da comunidade escolar e fazer-se 

respeitar. 

 Entregar aos alunos, o mais célere possível, as fichas de avaliação/trabalhos 

escritos devidamente corrigidos e classificados. 

 Garantir a ordem na entrada e na saída da sala de aula. 

 Ser pontual na saída da sala de aula e nunca permitir que os alunos se 

ausentem antes do toque. 

 Evitar a saída de alunos da sala em período de aula, a não ser que seja 

absolutamente indispensável, e, neste caso, sempre acompanhados de um(a) 

assistente operacional. 

 Garantir que as salas de aula ficam limpas e arrumadas. 

 Verificar se existe material danificado e, em caso afirmativo, comunicar de 

imediato à Direção. 

 Certificar-se de que a porta, e as janelas do rés do chão, das salas de aula 

ficam trancadas. 

 Utilizar telemóveis ou outros dispositivos eletrónicos, nos espaços da aula e 

durante a mesma, apenas em contexto pedagógico e didático. 

 Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de 

situações de violência física e/ou psicológica, e solicitar, se necessário, a 

intervenção de outros elementos da comunidade escolar. 

 Guardar sigilo profissional. 

 Acompanhar os alunos à sua responsabilidade nas atividades realizadas 

fora da sala de aula. 

 Usar vestuário adequado ao local de trabalho. 

 

6. CÓDIGO DE CONDUTA DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 Ser pontual e assíduo(a). 

 Respeitar os alunos e todos os membros da comunidade escolar e fazer-se 

respeitar. 
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 Contribuir para a formação pessoal e para a educação dos alunos. 

 Fazer cumprir as normas e regras do Agrupamento e agir sempre 

uniformemente, de acordo com os procedimentos instituídos, nos casos de 

incumprimento por parte dos alunos. 

 Repreender os alunos, sempre que necessário, com firmeza, mas sem 

perder o controle e sem agressividade. 

 Conhecer e exercer bem as suas funções, com empenho e profissionalismo. 

 Comunicar superiormente sempre que ocorram situações imprevistas ou de 

difícil resolução. 

 Garantir que os espaços se mantêm limpos e arrumados. 

 Supervisionar os alunos nos espaços exteriores às salas de aula, 

comunicando superiormente eventuais infrações graves ou muito graves. 

 Atender docentes, alunos, encarregados de educação e outros elementos da 

comunidade educativa com cortesia, procurando responder ao solicitado sempre 

que possível. 

 Não fazer comentários sobre colegas, professores, alunos ou encarregados 

de educação. 

 Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de 

situações de violência física e/ou psicológica, e solicitar, se necessário, a 

intervenção de outros elementos da comunidade escolar. 

 Guardar sigilo profissional. 

 Não utilizar o telemóvel, computador ou outros equipamentos multimédia, 

para uso pessoal, durante o serviço. 

 Usar vestuário adequado ao local de trabalho. 

 

Na escola-sede, os(as) assistentes operacionais devem, ainda: 

 Permanecer no setor da sua responsabilidade durante o decurso das aulas. 

 Garantir que os alunos não permanecem nos corredores das salas de aula 

durante os intervalos. 

 Vigiar a entrada dos setores durante os intervalos, supervisionando os 

alunos no exterior, bem como os que vão aos cacifos e/ou casas de banho. 

 Ausentar-se do posto de trabalho apenas para cumprimento de tarefas que 

são inerentes e indispensáveis às suas funções, fazendo-o no mínimo de tempo 

possível.   

 Garantir que a duração do período de intervalo da manhã e/ou da tarde não 

excede os dez minutos, nem coincide com os intervalos das aulas. 
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 Garantir que, em caso de ausência pelos motivos expostos nos pontos 

anteriores, o serviço fica assegurado por outro(a) assistente operacional. 

 Ligar os computadores das salas de aula e, caso se aplique, verificar a 

existência de giz, antes da chegada dos docentes. 

 Certificar-se de que os alunos não permanecem sozinhos numa sala de 

aula, em qualquer circunstância. 

 Proceder à abertura e ao fecho das portas dos balneários do pavilhão 

gimnodesportivo, no início e no fim de cada aula. 

 

7. CÓDIGO DE CONDUTA DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 Acompanhar ativamente a vida escolar do(a) seu(sua) educando(a). 

 Zelar para que o seu(sua) educando(a) conheça bem as regras do 

Agrupamento e cumpra os seus deveres na escola que frequenta. 

 Assumir a responsabilidade pelas atitudes e comportamentos do(a) seu(sua) 

educando(a). 

 Participar ativamente, colaborando com os agentes escolares, na promoção 

da disciplina e no cumprimento das regras do(a) seu(sua) educando(a). 

 Reconhecer e respeitar a autoridade dos(as) professores(as) e dos(as) 

assistentes operacionais, incutindo  no(a) seu(sua) educando(a) o dever de 

respeito para com os mesmos. 

 Promover, no(a) seu(sua) educando(a), uma cultura de trabalho, empenho e 

brio pessoal. 

 Incentivar o(a) seu(sua) educando(a) a elaborar um horário diário de estudo 

e verificar o seu cumprimento, bem como a realização dos trabalhos de casa. 

 Informar-se sobre as datas dos momentos de avaliação do(a) seu(sua) 

educando(a) e tomar conhecimento das respetivas classificações, assinando os 

testes escritos no local indicado para o efeito. 

 Zelar para que o(a) seu(sua) educando(a) use um vestuário adequado ao 

contexto escolar (não usar: decotes pronunciados; tops, saias ou calções curtos; 

calças ou calções descaídos que exibam a roupa interior; t-shirts cavadas; 

roupa/calçado “de praia”; vestuário específico das aulas de Educação Física). 

 Certificar-se de que o(a) seu(sua educando(a) cumpre as normas básicas de 

higiene pessoal. 

 Garantir que o(a) seu(sua) educando(a) repousa as horas suficientes para 

obter o descanso de que necessita. 
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 Garantir que o(a) seu(sua) educando(a) é assíduo(a) e pontual e que só falta 

à escola em caso de doença ou outras situações esporádicas. 

 Garantir que o(a) seu(sua) educando(a) não comparece na escola em caso 

de doença e/ou infestação passíveis de contágio (por exemplo, sarampo, 

piolhos...) e proceder ao respetivo tratamento. 

 Justificar, no prazo de três dias úteis, como previsto na Lei, as faltas do(a) 

seu(sua) educando(a), apresentando um motivo válido para as mesmas. 

 Incentivar o(a) seu (sua) educando(a) a almoçar na cantina da escola nos 

dias em que tem aulas/atividades escolares no período da manhã e da tarde. 

 Controlar, com regularidade, a aquisição das senhas do almoço e as 

despesas no bufete e na reprografia. 

 Certificar-se de que o(a) seu(sua) educando(a) leva diariamente para a 

escola todo o material necessário para as diferentes disciplinas, a caderneta do 

aluno e o cartão da escola. 

 Comunicar, de forma célere,  ao(à) diretor(a) de turma/professor(a) titular de 

turma, qualquer situação que possa implicar mudanças comportamentais no(na) 

seu(sua) educando(a). 

 Em caso de descontentamento com alguma situação ocorrida na escola, 

comunicar primeiro com o(a) diretor(a) de turma/professor(a) titular de turma o 

sucedido. 

 Verificar, com frequência, a caderneta do(a) seu(sua) educando(a), bem 

como os cadernos diários e certificar-se de que este(a) realiza as tarefas 

propostas pelos docentes. 

 Deslocar-se à escola com regularidade e sempre que convocado(a) para 

tomar conhecimento do desempenho escolar do(a) seu(sua) educando(a). 

 Manter sempre atualizados os seus contactos telefónicos e endereço postal, 

informando a escola em caso de alteração. 

 Indemnizar a escola sempre que ocorram danos patrimoniais causados 

pelo(a) seu(sua) educando(a). 

 Acautelar a privacidade dos membros da comunidade escolar, pelo que não 

pode fotografar ou filmar quaisquer atividades sem autorização prévia. 

 Usar identificação visível, fornecida pelo(a) responsável na portaria, sempre 

que se dirige ao interior da escola, e encaminhar-se diretamente para o serviço 

que se dispõe utilizar e/ou pessoa pela qual solicitou ser recebido(a). 

 

8. CONSEQUÊNCIAS DO INCUMPRIMENTO DAS NORMAS  
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Cientes de que as normas de comportamento devem ser ensinadas em 

casa, mas também na escola, este Código de Conduta pretende prevenir e/ou 

corrigir comportamentos inadequados, com vista à promoção de um clima favorável 

à aprendizagem e consequentes melhorias no sucesso escolar dos alunos.  

Neste sentido, quando se verifique o incumprimento das normas aqui 

enunciadas, devem ser aplicadas medidas disciplinares, tendo em atenção os 

seguintes princípios: 

 Adequação à faixa etária e à especificidade de cada aluno(a); 

 Grau de gravidade e frequência do comportamento inadequado; 

 Promoção de uma modificação efetiva de comportamentos inadequados; 

 Envolvimento de todos os agentes educativos na implementação de 

comportamentos adequados. 
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9. TIPIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES, DOS PROCEDIMENTOS E DAS MEDIDAS 

NA SALA DE AULA  PROCEDIMENTO / MEDIDA DISCIPLINAR 

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 1 
Chega atrasado(a) à aula.  

1.ª vez, repreende oralmente; 2.ª vez, 

comunica ao(à) EE; 3.ª vez, marca falta 

de atraso.  

 

Compromete-se a ser 

pontual. 

Toma 

conhecimento. 

Toma 

conhecimento. 

Entra na sala de forma 

desordeira. 

Repreende oralmente.  

Solicita a saída e nova entrada na sala. 
Entra ordeiramente. 

  

Ao entrar, circula pela sala e/ou 

não retira o material da aula. 
Repreende oralmente.  

Senta-se no seu lugar 

e retira o material da 

aula. 

Esquece-se do material 

necessário para a aula. 

1.ª vez, repreende oralmente; 2.ª vez, 

comunica ao(à) EE; 3.ª vez, marca falta 

de material. 

Compromete-se a ter 

consigo o material 

necessário para a aula. 

Toma 

conhecimento. 

Toma 

conhecimento. 

Suja a sala. Repreende oralmente.  Limpa o que sujou. 

  
Tem o telemóvel ligado. 1.ª vez, repreende oralmente. 

Desliga o telemóvel e 

guarda-o na mochila/ 

pasta. 
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Não realiza todas as tarefas 

propostas pelo(a) professor(a). 
 

 

 

Repreende oralmente.  

Indica o comportamento adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

Repreende oralmente.  

Indica o comportamento adequado.  

Realiza as tarefas. 

Levanta-se do lugar sem 

autorização. 
Senta-se no seu lugar. 

Não está atento(a) à aula e/ou 

distrai os colegas.  

Mantém-se atento à 

aula. 

Intervém na aula sem 

autorização. 

Pede autorização para 

intervir. 

Senta-se incorretamente, vira-      

-se para o lado e/ou para trás. 
Senta-se corretamente. 

  

Usa boné, gorro ou capuz. 
Retira o boné, gorro ou 

capuz. 

Masca pastilha elástica e/ou 

consome alimentos. 

Coloca a pastilha 

elástica no lixo e/ou 

guarda os alimentos. 

Bebe água sem autorização. 

Bebe apenas com 

autorização do(a) 

professor(a). 

Mexe nas janelas, nos estores, 

entre outros, sem autorização. 

Compromete-se a 

cumprir a norma. 

Apresenta-se com vestuário Repreende oralmente.  Compromete-se a Toma Dá conhecimento 
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desleixado e/ou inadequado ao 

contexto escolar. 

Dá conhecimento ao(à) DT. vestir- -se de acordo 

com a norma. 

conhecimento. ao(à) EE. 

Sai da sala desordeiramente. 
Repreende oralmente.  

Solicita a entrada e nova saída da sala. 
Sai ordeiramente.   

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 2 

 

 

 

 

Reincidência de qualquer infração 

de Grau 1. 

Repreende oralmente.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 
 

Cumpre uma medida. 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE / DT. 

Usa o telemóvel sem autorização 

e fora do contexto da aula. 

Solicita o telemóvel e entrega-o na 

Direção.  

Entrega o telemóvel 

ao(à) professor(a). 

Desrespeita os(as) colegas e/ou 

o(a) professor(a). 

Repreende oralmente.  

Dá ordem de saída para o Gabinete do 

Aluno. 

Faz uma participação disciplinar. 

 

Acompanha 

o(a) aluno(a) 

ao Gabinete 

do Aluno.  

Cumpre uma medida 

disciplinar. 

Desobedece ao(à) professor(a). 

Repreende oralmente.  

Dá ordem de saída para o Gabinete do 

Aluno. 
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Faz uma participação disciplinar. 

Sai da sala sem autorização do(a) 

professor(a). 

Dá conhecimento imediato à Direção. 

Faz uma participação disciplinar. 

Comunica a 

ausência do(a) 

aluno(a) da 

sala de aula à 

Direção. 

Danifica material da sala de aula. 
Dá conhecimento imediato à Direção. 

Faz uma participação disciplinar. 

Comunica o 

dano à 

Direção. 

Recusa assistir à aula apesar de 

estar na escola e de ser dada 

indicação para tal. 

Marca falta de presença ao(à) aluno(a). 

Solicita que seja dado conhecimento à 

Direção. 

Informa a 

Direção da 

ocorrência. 

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 3 

 

 

 

Reincidência de qualquer infração 

de Grau 2. 
Faz uma participação disciplinar.   

Cumpre uma medida 

disciplinar. 

 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE / DT. 

 
Danifica material da sala de aula 

intencionalmente. 

Repreende oralmente. 

Encaminha o(a) aluno(a) para a Direção. 

Faz uma participação disciplinar.  

Acompanha 

o(a) aluno(a) à 

Direção. 

Toma 

conhecimento. 

Responsabiliza-se 

pelos danos 

causados. 
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Agride física ou verbalmente 

os(as) colegas ou o(a) 

professor(a). 
Dá ordem de saída para o Gabinete do 

Aluno. 

Faz uma participação disciplinar.  

Acompanha 

o(a) aluno(a) 

ao Gabinete 

do Aluno. 

Toma 

conhecimento. 

Discrimina, difama ou divulga 

rumores/mentiras sobre o os(as) 

colegas e/ou o(a) professor(a). 

Capta imagens e/ou sons por 

meio de um equipamento 

eletrónico. 

Solicita o equipamento e entrega-o na 

Direção.  

Dá ordem de saída da sala de aula. 

Faz uma participação disciplinar.  

Acompanha 

o(a) aluno(a) à 

Direção. 

Consome qualquer substância 

aditiva. 

Dá ordem de saída da sala de aula. 

Faz uma participação disciplinar.  

  

Acompanha 

o(a) aluno(a) à 

Direção. 

 

Encontra-se sob a influência de 

substâncias aditivas. 

 Promove ou comete qualquer tipo 

de fraude e/ou furto. 

 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO PROCEDIMENTO / MEDIDA DISCIPLINAR 
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Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 1 

Come, bebe e/ou masca 

pastilha elástica.  Adverte. 
Adverte e informa o(a) 

professor(a). 

Guarda a comida/bebida 

e/ou deita a pastilha 

elástica no lixo. 

  

Apresenta-se com vestuário 

sem condições de higiene, 

inadequado para uso na 

escola e/ou que não seja 

específico da aula.  

Repreende oralmente. 

 

 

Compromete-se a 

cumprir a norma na aula 

seguinte. 

Usa boné sem autorização. Retira o boné. 

Tem o telemóvel na sua 

posse. 

Guarda o telemóvel no 

saco de valores. 

Usa objetos de adorno 

(anéis, pulseiras, brincos, 

piercings, relógio...). 

Retira e guarda o 

adorno.  

Não toma banho e/ou não 

tem o necessário para o 

banho. 

Compromete-se a 

cumprir a norma na aula 

seguinte. 

Deixa o balneário sujo e/ou 

com lixo e/ou torneira(s) 

aberta(s). 

Repreende oralmente e 

informa o(a) professor(a). 

Limpa o que sujou e/ou 

leva o lixo para o local 

próprio e/ou fecha a(s) 
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 torneira(s). 

 Liga ou desliga o 

aquecimento. 

Compromete-se a 

cumprir a norma. 

Coloca papéis ou outros 

objetos/itens nas sanitas. 

Compromete-se a 

cumprir a norma. 

Entra na arrecadação e/ou 

na sala do corpo docente no 

pavilhão sem autorização. 

Retira-se do local. 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 2 

Reincidência de qualquer 

infração de Grau 1. 

Repreende por escrito. 

Dá conhecimento ao(à) DT. 

 

Repreende por escrito. 

Dá conhecimento ao(à) DT. 

 

Cumpre uma medida 

disciplinar. 

 
Toma 

conhecimento. 

 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

 

Usa o telemóvel durante a 

aula para falar e/ou enviar 

mensagens. 

Entope a(s) sanita(s) 

propositadamente. 

Auxilia a desentupir a(s) 

sanita(s). 

Atira objetos, comida ou 

outros itens da bancada e/ou 

varanda para o campo. 

Cumpre uma medida 

disciplinar. 
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Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 3 

Reincidência de qualquer 

infração de Grau 2. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

 
Repreende por escrito. 

Dá conhecimento ao(à) DT. 

 

Cumpre uma medida 

disciplinar. 

 

Toma 

conhecimento. 

 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

 

Entra no balneário do 

género oposto. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 

Usa o telemóvel para 

fotografar e/ou filmar. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

 

 

 

NAS AULAS PRÁTICAS DOS CEF* 

PROCEDIMENTO / MEDIDA DISCIPLINAR 

*Os alunos dos CEF estão igualmente abrangidos pelas normas, infrações, procedimentos e medidas disciplinares respeitantes a todos os alunos do Agrupamento. 

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 1 

Apresenta-se com a farda sem 

condições de higiene e/ou 

desleixada.  

Repreende oralmente.   
Compromete-se a lavar e/ou a 

cuidar da farda. 
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Tem o telemóvel na sua posse. 

Entrega o telemóvel ao(à) 

formador(a) para o guardar até 

o final da aula. 

Usa objetos de adorno (anéis, 

pulseiras, brincos, piercings, 

relógio...). 

Guarda o adorno. 

Apresenta-se com a barba por 

fazer/aparar, as unhas compridas, 

sujas ou com verniz. 

Compromete-se a cumprir as 

normas nas aulas seguintes. 

Tem o cabelo mal acondicionado 

no gorro. 

Acondiciona devidamente o 

cabelo no gorro. 

Não limpa nem higieniza os 

utensílios, equipamentos, 

bancadas de trabalho ou a oficina. 

Repreende oralmente. 

Dá conhecimento ao DT.  

Procede à limpeza e 

higienização obrigatórias. 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 2 

Reincidência de qualquer infração 

de Grau 1. 

Repreende oralmente.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 

 

Cumpre uma medida disciplinar. 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

Não tem consigo a farda.  

Repreende oralmente.  

Solicita a farda ao EE ou um de 

substituição ao(à) 

Compromete-se a ter a farda 

nas aulas seguintes. Devolve a 

farda de substituição, no final da 
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funcionário(a). 

Dá conhecimento ao DT. 

aula. 

Usa a farda de um colega sem 

autorização da mesmo. 

Solicita a devolução da farda. 

 
Cumpre uma medida disciplinar. 

Danifica material ou equipamento. 
Faz uma participação 

disciplinar. 

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 3 

Reincidência de qualquer infração 

de Grau 2. 

Repreende oralmente. 

Dá ordem de saída para o 

Gabinete do Aluno. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

Acompanha 

o(a) aluno(a) 

ao Gabinete 

do Aluno. 

Cumpre uma medida disciplinar. 
Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. Danifica material ou equipamento 

intencionalmente. 

 

 

 

ESPAÇOS EXTERIORES À SALA DE AULA PROCEDIMENTO / MEDIDA DISCIPLINAR 
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Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 1 

Permanece nos corredor quando não 

tem aulas e/ou nos intervalos. 

Repreende oralmente.  

Indica o comportamento 

adequado. 

Repreende 

oralmente. 

Indica o 

comportamento 

adequado. 

Sai do corredor. 
  

Aguarda a chegada do(a) professor(a) 

de forma desordeira. 
Aguarda ordeiramente. 

Entra, circula ou sai dos espaços de 

forma desordeira. 

Adota um comportamento 

adequado. 

Passa por portas de acesso interdito. 
Dirige-se à entrada/saída 

autorizada. 

Fala em voz alta nos espaços interiores 

do edifício. 
Baixa o tom de voz. 

Permanece junto ao edifício da escola 

enquanto decorrem aulas. 
Afasta-se do edifício. 

Usa vestuário inadequado ao contexto 

da escola. 

Compromete-se a cumprir 

a norma. 

Deita lixo para o chão. 
Apanha o lixo e deita-o no 

recipiente adequado. 

Desperdiça a água dos chafarizes e/ou 

das casas de banho.  

Compromete-se a não 

desperdiçar água. 
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Utiliza patins, skates, bicicletas ou 

outros meios similares fora do âmbito 

das atividades escolares. 

Guarda o meio usado e 

compromete-se a não usar 

indevidamente. 

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 2 
Reincidência de qualquer infração de 

Grau 1. 

Repreende oralmente.  

Dá conhecimento ao(à) 

DT. 

Repreende 

oralmente.  

Regista a 

ocorrência e 

entrega na Direção. 

Cumpre uma medida 

disciplinar. 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE / DT. 

Desobedece ao(à) professor(a) ou 

funcionário(a). 

Repreende oralmente.  

Faz uma participação 

disciplinar.  

Usa uma linguagem com insultos e/ou 

palavrões. 

Magoa fisicamente alguém, ainda que 

sem intenção. 

Danifica material e/ou as instalações 

da escola. 

Ouve música com volume alto, próximo 

de edifício escolar. 
Repreende oralmente.  

Dá conhecimento ao(à) 

DT. 
Mexe nos pertences de outra pessoa. 

Atira objetos, pedras, embalagens, 
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comida ou outros. 

Estraga as plantas, arrancando-as ou 

pisando-as. 

Gravidade 
Incumprimento / 

Infração 
Docente Funcionário(a) Aluno(a) 

Encarregado(a) 

de Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 3 

Reincidência de qualquer infração de 

Grau 2. 

Repreende oralmente. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

Repreende 

oralmente.  

Regista a 

ocorrência e 

entrega na Direção. 
Cumpre uma medida 

disciplinar. 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE /DT. 

Danifica material e/ou as instalações 

da escola intencionalmente. 

 

Toma 

conhecimento. 

Responsabiliza-se 

pelos danos 

causados. 

 

Agride fisicamente qualquer elemento 

da comunidade educativa. 

Encaminha o(a) aluno(a) 

para a Direção. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

 

 

 

Encaminha o(a) 

aluno(a) para a 

Toma 

conhecimento. 

Discrimina, difama ou divulga 

rumores/mentiras sobre o os(as) 
Encaminha o(a) aluno(a) 
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colegas e/ou o(a) professor(a). para a Direção. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

Direção. 

Capta imagens e/ou sons por meio de 

um equipamento eletrónico. 

Encaminha o(a) aluno(a) 

para a Direção. 

Solicita o equipamento e 

entrega-o na Direção. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

Solicita o 

equipamento e 

encaminha o(a) 

aluno(a) para a 

Direção. 

Consome qualquer substância aditiva. 
Encaminha o(a) aluno(a) 

para a Direção. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

Encaminha o(a) 

aluno(a) para a 

Direção. 

Encontra-se sob a influência de 

substâncias aditivas. 

Promove ou comete qualquer tipo de 

fraude e/ou furto. 

 

BIBLIOTECA  PROCEDIMENTO / MEDIDA DISCIPLINAR 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 Corre. Adverte. Adverte. Para de correr.   
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Grau 1 Fala em voz alta.   Fala em voz baixa. 

Senta-se inadequadamente. Senta-se corretamente. 

Suja e/ou desarruma o 

espaço da biblioteca. 

Limpa e/ou arruma o 

espaço. 

Come e/ou bebe. Guarda a comida e/ou 

bebida. 

Tem o telemóvel com som. Tira o som ao 

telemóvel. 

 Altera a disposição 

do mobiliário sem 

autorização.  

Repõe o mobiliário no 

lugar. 

Joga jogos online não 

autorizados. 

Deixa de jogar. 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 2 

Reincidência de qualquer 

infração de Grau 1. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 

Dá conhecimento ao(à) 

professor(a) bibliotecário(a). 

Cumpre uma medida 

disciplinar. 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

Atende chamada telefónica.  
Repreende oralmente.  Repreende oralmente.  

Desliga o telemóvel ou 

retira-se da biblioteca. 
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Telefona. 

Repreende oralmente e 

regista a ocorrência. 

 

Repreende oralmente e/ou dá 

conhecimento ao(à) 

professor(a) bibliotecário(a). 

 

Retira-se da biblioteca. Visualiza filmes/imagens não 

autorizados. 

Toma 

conhecimento. 

 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

 

Instala jogos e/ou faz 

downloads não autorizados. Fica impedido(a) de 

usar o(s) computador 

durante 5 dias úteis. Acede a chatrooms e/ou 

redes sociais. 

Joga jogos não autorizados 

(jogos de mesa, jogos com 

apostas, etc.). 

Retira-se da biblioteca. 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 3 

Reincidência de qualquer 

infração de Grau 2. 

Faz uma participação 

disciplinar.  

 

Encaminha o(a) aluno(a) para 

o Gabinete do Aluno e/ou dá 

conhecimento ao(à) 

professor(a) bibliotecário(a). 
Cumpre uma medida 

disciplinar. 

 

Toma 

conhecimento. 

 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

 

Não acata as ordens 

transmitidas. Encaminha o(a) aluno(a) 

para o Gabinete do Aluno e 

faz uma participação 

disciplinar.  

Encaminha o(a) aluno(a) para 

o Gabinete do Aluno e/ou dá 

conhecimento ao(à) 

professor(a) bibliotecário(a). 

Agride física ou verbalmente 

qualquer elemento da 

comunidade escolar. 
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Danifica livros e/ou material 

não-livro. 

Encaminha o(a) aluno(a) 

para a Direção e faz uma 

participação disciplinar.  

Encaminha o(a) aluno(a) para 

a Direção e/ou dá 

conhecimento ao(à) 

professor(a) bibliotecário(a). Furta livros e/ou material 

não-livro. 

 

CANTINA PROCEDIMENTO / MEDIDA DISCIPLINAR 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 1 

 

 

 

 

 

 

 

Não passa o cartão da 

escola. 
Adverte. Adverte. 

Passa o cartão da 

escola. 

  

Corre, empurra e/ou 

apresenta outras atitudes 

incorretas enquanto aguarda 

a sua vez. 

Repreende oralmente.  Repreende oralmente.  
Aguarda a sua vez 

ordeiramente. 

Passa à frente de outrem na 

fila. 

Repreende oralmente.  

Repõe o(a) aluno(a) na fila. 

Repreende oralmente. 

Repõe o(a) aluno(a) na fila. 
Passa para o final da fila. 

Serve-se apenas de parte da 

refeição. 
Adverte.  Adverte. 

Serve-se da refeição 

completa. 

Come de forma Adverte. Indica o Adverte. Indica o Come adequadamente. 
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despropositada. comportamento adequado. comportamento adequado. 

Fala em voz alta. Adverte.  Adverte.  Fala em voz baixa. 

Levanta-se da mesa sem 

terminar a refeição. 

Repreende oralmente.  

  

Repreende oralmente.  

  

Senta-se e termina a 

refeição. 

 Deixa a mesa suja e/ou com 

lixo e/ou loiça. 

Limpa a mesa e/ou leva 

o lixo/a loiça para o local 

próprio. 

Deixa o chão sujo e/ou com 

lixo. 

Limpa o chão e leva lixo 

para o local próprio. 

Deixa a cadeira 

desarrumada. 
Arruma a cadeira.  

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 2 

Reincidência de qualquer 

infração de Grau 1. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 
Reconhece a infração. 

Toma 

conhecimento. 

 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

 

Atira papéis, alimentos entre 

outros aos colegas. 
Repreende oralmente.  Repreende oralmente.  Cumpre uma medida 

disciplinar. 

 
Usa uma linguagem 

desrespeitadora. 

Repreende oralmente e/ou 

por escrito.  

Repreende oralmente e/ou 

por escrito.  
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Dá conhecimento ao(à) DT. Dá conhecimento ao(à) DT. 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 3 

Reincidência de qualquer 

infração de Grau 2. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT. 

Cumpre uma medida 

disciplinar. 

 Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. Insulta e/ou profere 

palavrões. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT 

e/ou Direção. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) DT 

e/ou Direção. 

 

Bufete / Reprografia / Serviços 

Administrativos / PBX / Portaria 

PROCEDIMENTO /  

MEDIDA DISCIPLINAR 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 1 

Passa à frente de outrem para 

ser atendido(a). Adverte. 

 

Adverte. 

 

Aguarda pela sua vez.   

Não pede “por favor” e/ou não 

agradece no final. 

Pede “por favor” e/ou agradece no 

final. 
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Fala em voz alta. Fala em voz baixa. 

Não passa o cartão na entrada 

e/ou saída da escola. 

Compromete-se a agir de acordo 

com a norma. 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 

Grau 2 

Reincidência de qualquer 

infração de Grau 1. 
Repreende oralmente. 

Dá conhecimento ao (à) 

DT. 

 

Repreende 

oralmente. 

Dá conhecimento 

ao (à) DT. 

 

Cumpre uma medida. 

Toma 

conhecimento. 

 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 

 

Desrespeita a autoridade de 

docentes, assistentes 

operacionais e técnicos. 

Obedece ao(à) docente e/ou 

funcionário(a). 

Usa uma linguagem 

desrespeitadora. 
Usa uma linguagem respeitadora. 

Esquece-se de adquirir a senha 

para almoço, em tempo útil. 

 Repreende 

oralmente. 

Dá conhecimento à 

Direção. 

Paga multa pelo atraso. 

Sai da escola sem autorização 

do(a) EE. 

Cumpre uma medida disciplinar. 

Gravidade Incumprimento / 

Infração 

Docente Funcionário(a) Aluno(a) Encarregado(a) de 

Educação (EE) 

Diretor(a) de Turma 

(DT) / Direção 

 Reincidência de qualquer 

infração de Grau 2. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) 

Repreende por 

escrito.  
 

Toma 

conhecimento. 

Dá conhecimento 

ao(à) EE. 
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Grau 3 DT. Dá conhecimento 

ao(à) DT. 

Cumpre uma medida. 

 

  

Insulta e/ou profere palavrões. 

Repreende por escrito.  

Dá conhecimento ao(à) 

DT e/ou à Direção. 

Repreende por 

escrito.  

Dá conhecimento 

ao(à) DT e/ou à 

Direção. 

 Agride fisicamente qualquer 

elemento da comunidade 

escolar. 
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10. ORIENTAÇÕES SOBRE OS MODOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS MEDIDAS 

As situações de indisciplina devem, em primeiro lugar, ser solucionadas pelos docentes e 

pelos funcionários. Apenas quando tal se justifique, devem ser encaminhadas para o diretor de 

turma e/ou Direção que devem informar o(a) encarregado(a) de educação da ocorrência e tomar 

as diligências adequadas a cada circunstância. Nos casos em que é dada ordem de saída da 

sala de aula ao(à) aluno(a), os procedimentos são os seguintes. 

 

O(A) professor(a) deve: 

 Encaminhar o(a) aluno(a) para o Gabinete do Aluno (GA); 

 Chamar um(a) assistente operacional para acompanhar o(a) aluno(a) ao GA; 

 Informar, sucintamente, do motivo da ordem de saída da sala de aula; 

 Definir uma tarefa para o(a) aluno(a) realizar durante o tempo que fica fora da sala de aula; 

 Registar no programa a falta disciplinar e, no mesmo dia, preencher a participação disciplinar 

online. 

 

O(A) assistente operacional deve: 

 Acompanhar o(a) aluno(a) até o GA; 

 Informar o(a) professor(a) destacado no GA sobre o motivo da ordem de saída da sala de 

aula. 

 Indicar a tarefa que o(a) professor(a) definiu para o(a) aluno(a) realizar. 

 Informar de imediato a Direção caso o(a) aluno(a) se recuse a acompanhá-lo(a). 

 

O(A) professor(a) destacado(a) no GA deve: 

 Acolher o(a) aluno(a) com ordem de saída da sala de aula; 

 Ouvir o(a) aluno(a) sobre o sucedido; 

 Registar, resumidamente, o relato dos acontecimentos em documento próprio disponível no 

dossiê do GA; 

 Levar o(a) aluno(a) a refletir sobre o sucedido, ajudando-o(a) a tomar consciência do(s) 

motivo(s) da participação disciplinar; 

 Arquivar a informação recolhida em documento próprio disponível no dossiê do GA;  

 Entregar, o mais brevemente possível, uma cópia do documento ao(à) diretor(a) de turma. 
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 Auxiliar o(a) aluno(a) na realização da tarefa proposta pelo(a) professor(a). 

 

O(A) aluno(a) deve: 

 Acompanhar o(a) assistente operacional ao GA; 

 Refletir, em conjunto com o(a) professor(a) destacado(a) no GA sobre os motivos da 

participação, procurando encontrar formas de corrigir comportamentos inadequados e 

prevenir a sua reincidência; 

 Preencher, com a ajuda do(a) professor(a) os documentos próprios disponibilizados no GA; 

 Realizar a tarefa proposta pelo(a) professor(a) que o(a) encaminhou para o GA. 

 

NOTA: O(A) aluno(a) deve permanecer no GA até o final da aula em que foi dada ordem de saída da sala, 

não devendo exceder este tempo. Caso tenha outra aula a seguir, deve ser encaminhado para a mesma, 

sempre acompanhado(a) por um(a) assistente operacional ou pelo(a) professor(a) destacado(a) no GA. 

 

11. REFLEXÃO FINAL  

 Cientes de que a adoção de comportamentos inadequados, muitas vezes, advém de uma 

série de fatores extrínsecos à escola e, portanto, que escapam à sua monitorização, a correção 

e/ou a prevenção desses comportamentos implica o envolvimento de todos os atores educativos 

e é, não raro, um processo moroso sujeito à vontade expressa de mudança do próprio indivíduo. 

 Como tal, com a elaboração e a aplicação deste Código de Conduta, pretende-se 

clarificar e uniformizar normas e procedimentos que possam concorrer para a remediação – mas 

sobretudo prevenção – de comportamentos desajustados, dentro e fora da sala de aula, com 

vista à diminuição de situações de indisciplina. 

 Uma vez que o sucesso escolar depende, em grande parte, de um ambiente educativo 

que favoreça o ensino e a aprendizagem, alicerçado no respeito pelas normas estabelecidas e 

pelo próximo, este projeto visa promover uma educação que abarque igualmente a formação de 

cidadãos do mundo, cumpridores e responsáveis. 

 

Argoncilhe, 19 de julho de 2018.   
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Este Código de Conduta deve ser analisado e aprovado em Conselho Pedagógico e está sujeito ao período de vigência do 

Regulamento Interno. 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral, em  20 de julho de 2022 


