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I – Introdução 

 

A necessidade da criação de um código de conduta neste Agrupamento de Escolas surge da 

emergência de resolução de situações cada vez mais frequentes, relacionadas com a indisciplina. 

Esta tem representado, nos últimos anos, um peso muito significativo no insucesso escolar e nos 

fracos resultados obtidos por muitos alunos. 

Este facto prejudica o regular desenvolvimento do processo ensino/ aprendizagem, afeta a 

qualidade da relação pedagógica entre professores e alunos e não promove a plena e saudável 

integração dos alunos na comunidade escolar. A indisciplina nega a educação e impede a 

aprendizagem. 

Deste modo, este Código de Conduta pretende assumir como principal objetivo a criação de um 

ambiente que assegure o desenvolvimento dos valores definidos no Projeto Educativo de Escola, 

promovendo a educação para a cidadania participativa e responsável e considerando como fulcrais 

as questões disciplinares vividas na escola. 

Há que responder adequadamente a este problema, aproveitando-o como oportunidade educativa. 

Há que mobilizar toda a comunidade escolar para a superação da indisciplina no Agrupamento e 

para a criação de um clima educativo e de trabalho.  

Esta tarefa implica o respeito pelos direitos e deveres definidos no Regulamento Interno da 

Agrupamento e procura a afirmação do mesmo como uma instituição cuja importância na difusão de 

conhecimentos, valores éticos, sociais, culturais e de cidadania é indispensável na sociedade atual. 

É também objetivo deste código o desenvolvimento de uma cultura de responsabilização de Pais e 

Encarregados de Educação no acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos, 

nomeadamente em situações de incumprimento dos seus deveres, enquanto alunos, referidos no 

Regulamento Interno. 

O presente plano é parte integrante do Regulamento Interno e está enquadrado no Projeto 

Educativo do Agrupamento, respeitando o Estatuto do Aluno. Não estão previstas apenas medidas 

punitivas, mas, sobretudo, medidas educativas e preventivas de comportamentos de indisciplina no 

espaço escolar.   

Este documento será revisto sempre que se considere necessário e será aprovado juntamente com 

o Regulamento Interno em sede própria. 
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II – Objetivos 

Para efeitos do presente Código, pretende-se: 

1. traçar e divulgar formas adequadas de conduta que visem:     

• propiciar um melhor relacionamento com a comunidade educativa e o respeito pelo 

património público; 

• promover a consciencialização dos princípios éticos fixados neste Código e no 

Regulamento Interno do Agrupamento, de modo a prevenir a existência de 

transgressões; 

• estimular a necessidade da manutenção de um elevado padrão ético no cumprimento 

dos direitos e deveres do corpo discente.    

2.   Definir formas de reconhecimento de condutas exemplares; 

3.   Definir comportamentos desadequados e formas de atuação face aos mesmos.    

 

 

 

III- Orientações para a implementação do Código de Conduta da Escola 

 

1. Atribuições 

 

1.1. Conselho Pedagógico 

 

O Conselho Pedagógico aprova o Código de Conduta incluso no Regulamento Interno, que 

posteriormente serão ratificados em sede de Conselho Geral  

 

1.2. Diretor 

O Diretor tem a responsabilidade de gerir a escola no seu dia a dia, assegurando o respeito integral 

das normas e princípios estabelecidos. 

 

1.3. Professores 

Cada professor tem a responsabilidade de manter a disciplina dentro da sua sala e partilhar com 

outros professores a responsabilidade comum de manter a boa ordem dentro do recinto escolar. 

 

1.4. Diretor de Turma 

O Diretor de Turma monitoriza o progresso educacional e comportamental de cada aluno, intervém 

em questões disciplinares e reúne com os Encarregados de Educação sempre que necessário. 

Os contactos com os Encarregados de Educação devem ser sempre feitos pelo Diretor de Turma. 
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1.5. Assistentes Operacionais 

Os Assistentes Operacionais têm a responsabilidade de manter a disciplina dentro do recinto 

escolar, zelando pela correta implementação do Código de Conduta. 

 

1.6. Alunos 

Os alunos têm o dever de participar na implementação correta do Código de Conduta e de agir 

sempre de acordo com as normas estipuladas.  

 

1.7. Pais/ Encarregados de Educação 

Os Encarregados de Educação devem apoiar a escola na implementação correta do Código, 

responsabilizando-se pelas ações desadequadas dos seus educandos bem como pelas suas 

consequências.  

 

IV. Normas de conduta 

 

1. Deveres 

 

1.1. Definição dos deveres de todos os membros da comunidade educativa 

 

a) Deveres Gerais de todos os membros da comunidade escolar: 

 

Toda a Comunidade Educativa deve cumprir os deveres que constam do Regulamento Interno da 

escola. Desses, há a salientar os seguintes:  

• agir de acordo com o Código de Conduta em todas as atividades escolares, dentro e fora do 

recinto escolar; 

• promover comportamentos adequados no sentido de assegurar o desenvolvimento de uma 

cidadania participativa e responsável; 

• respeitar e valorizar a diversidade de todos os membros independentemente da sua raça, 

cultura, religião, sexo e idade; 

• respeitar as ordens e orientações dos órgãos de gestão, dos professores, dos assistentes 

técnicos e operacionais e demais agentes educativos da escola no exercício das suas 

funções; 

• utilizar uma linguagem verbal e não verbal adequada; 

• manter o espaço escolar limpo; 

• ser assíduos e pontuais; 

• não utilizar telemóveis ou qualquer tipo de equipamento eletrónico de comunicação ou 

diversão na sala de aula; 
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• zelar pela boa conservação do material e equipamento da escola, dando-lhe o uso 

adequado; 

• comunicar à Direção/ Diretor de Turma qualquer questão suscetível de ser prejudicial para o 

bem-estar de todos. 

 

b) Deveres dos Professores: 

 

Os professores devem cumprir os deveres que constam do Regulamento Interno da escola.  

Desses, há a salientar os seguintes:  

• respeitar e fazer cumprir as regras do Código de Conduta e do Regulamento Interno da 

Escola; 

• ensinar regras de bom comportamento e de boa educação. 

• exercer o seu papel de figura de autoridade; 

• conhecer bem as suas funções e os procedimentos do Agrupamento; 

• respeitar as regras de funcionamento estabelecidas para os serviços que utiliza; 

• corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos;  

• ser pontual e assíduo; 

• não permitir que os alunos saiam da aula antes da hora prevista; 

• respeitar os alunos e todos os membros da comunidade escolar e fazer-se respeitar;  

• exercer as suas funções com empenho e profissionalismo;   

• comunicar superiormente sempre que algo não esteja a correr de acordo com o previsto;  

• garantir que os espaços fiquem limpos e arrumados;  

• verificar, no início e final da aula, se existem pinturas/desenhos nas mesas, cadeiras, 

paredes e se existe material danificado, e comunicá-lo à Direção; 

• não utilizar telemóveis ou outros equipamentos multimédia nos espaços de aula e durante as 

mesmas, para uso pessoal;    

• participar, de forma ativa na vida escolar, apresentando propostas de melhoria nos locais e 

órgãos adequados ao efeito;    

• cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência 

física e/ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de outros.    

 

c) Deveres do Pessoal Não Docente: 

 

O Pessoal Não Docente deve cumprir os deveres que constam do Regulamento Interno da escola. 

Desses, há a salientar os seguintes:  

• respeitar e fazer cumprir as regras do Código de Conduta e do Regulamento Interno da 

Escola; 

• respeitar os alunos e todos os membros da comunidade escolar e fazer-se respeitar;  



7 
  

• exercer as suas funções com empenho e profissionalismo;  

• comunicar superiormente sempre que algo não esteja a correr de acordo com o previsto;  

• garantir que os espaços fiquem limpos e arrumados;  

• verificar se existem pinturas/desenhos nas mesas, cadeiras, paredes e se existe material 

danificado, e comunicá-lo à Direção;  

• não utilizar telemóveis ou outros equipamentos multimédia nos espaços de aula e durante as 

mesmas, para uso pessoal;  

• participar, de forma ativa na vida escolar, apresentando propostas de melhoria nos locais e 

órgãos adequados ao efeito; 

• cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência 

física e/ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de outros.    

 

 

d) Deveres dos Alunos: 

 

Os alunos devem cumprir os deveres que constam do Regulamento Interno da escola. Desses, há a 

salientar os seguintes:  

 

Deveres específicos dos Alunos: 

 

Na sala de aula:  

• devem respeitar as orientações dos professores, funcionários e de outros membros da 

comunidade;  

• devem ser pontuais (ao 1.º tempo da manhã, excecionalmente os alunos poderão entrar na 

sala de aula até 10 minutos após o toque de entrada);  

• devem realizar todas as tarefas escolares que lhes forem solicitadas; 

• têm de trazer sempre o material solicitado;  

• têm de solicitar ao professor autorização para participar oralmente na aula; 

• têm de aguardar a sua vez para participar oralmente na aula;   

• não podem destruir o material escolar; 

• devem comunicar ao professor ou funcionário, sempre que seja detetado material danificado; 

• devem verificar, no início e no final de cada aula, o estado da sala e do seu equipamento 

(limpeza, material danificado ou desaparecido, etc.); 

• têm de deixar a sala de aula limpa e arrumada; 

• devem arrumar a cadeira antes de sair;  

• não podem escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes ou no mobiliário da escola; 

• não podem participar em conflitos dentro da sala de aula;  

• não podem jogar à bola dentro da sala de aula;  
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• não podem levantar-se sem autorização do professor; 

• não podem ausentar-se da sala de aula sem autorização do professor;  

• não podem permanecer nas salas de aula durante os intervalos, sem a supervisão do 

professor ou de um assistente operacional;  

• devem aguardar ordeiramente pelo professor junto à porta da sala de aula; 

• devem entrar ordeiramente na sala de aula; 

• devem sentar-se de acordo com a planta da sala de aula;  

• não podem mascar pastilha elástica; 

• não podem usar bonés, gorros ou capuzes;  

• não podem comer nem beber; 

• não podem ir à casa de banho ou ao cacifo sem autorização prévia do professor; 

• não podem recusar-se a sair da sala de aula, quando solicitado pelo professor; 

• não podem mexer nos estores sem autorização do professor; 

• não podem utilizar telemóveis ou outros equipamentos multimédia durante as aulas. Estes 

deverão estar desligados e dentro das mochilas ou malas;  

• não podem utilizar material multimédia, sem autorização do professor; 

• não podem captar sons ou imagens das aulas, sem autorização prévia dos professores; 

• não podem difundir sons ou imagens captados nas aulas, sem autorização prévia dos 

professores; 

• não podem copiar por outro aluno ou exercer qualquer atividade fraudulenta;  

• devem trazer sempre para a escola a caderneta que deverá estar sempre em cima da mesa 

de trabalho, bem como o cartão da escola;  

• devem apresentar-se com aspeto limpo e cuidado e com vestuário que se revele adequado à 

sua idade e à dignidade do espaço escolar;  

• não devem apresentar indumentária inapropriada e que possa ofender ou chocar qualquer 

membro da comunidade educativa (por exemplo: não usar pantufas / chinelos de praia, não 

usar decotes exagerados e / ou calções muito curtos – estes últimos devem ser pelo joelho, 

não usar mantas / cobertores / robes / pijamas etc…)  

• não podem sair da Escola sem autorização. 

 

No refeitório: 

• devem entrar e sair do refeitório de forma ordeira; 

• devem permanecer e respeitar a fila;    

• devem retirar o boné/chapéu da cabeça; 

• devem respeitar os funcionários de serviço;  

• devem sentar-se de forma organizada;  

• devem saber conviver dentro do espaço;  

• não podem gritar ou falar demasiado alto;   
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• não podem deitar papéis, alimentos ou água para o chão;  

• devem deixar o espaço utilizado limpo;  

• devem arrumar a cadeira;  

• devem entregar ordeiramente o tabuleiro, no final.     

 

 

Na Biblioteca:  

• devem respeitar os funcionários de serviço;  

• devem respeitar o ambiente de trabalho, mantendo-se em silêncio; 

• devem circular de forma cautelosa;  

• devem utilizar, sem estragar, os documentos e equipamento;  

• devem manter limpo e arrumado o lugar ocupado; 

• não podem comer ou beber em qualquer ponto da Biblioteca;  

• não podem usar telemóvel para efetuar ou receber chamadas;  

• não podem alterar a disposição do mobiliário, sem a autorização do responsável pelo 

espaço;  

• não podem manusear livros, revistas, filmes ou outro material sem autorização prévia do 

professor /funcionário; 

• não podem gritar ou falar demasiado alto;   

• o aluno com comportamento desadequado e/ou perturbador terá de abandonar o espaço 

após ordem do responsável.       

 

Na Papelaria: 

• devem respeitar os funcionários de serviço;  

• devem aguardar pela sua vez para ser atendido;  

• devem zelar pela manutenção de um bom ambiente, designadamente, não levantando a voz.  

 

Nos corredores/escadas / átrios:  

• devem circular de forma ordeira; 

• devem respeitar os funcionários de serviço; 

• não podem correr nem empurrar ninguém;  

• não podem gritar ou falar demasiado alto;   

• não podem permanecer nos corredores e escadas durante os intervalos;  

• não podem permanecer nos átrios de salas de aula, durante o intervalo;  

• não podem participar em conflitos nos corredores da escola;  

• não podem deitar papéis, alimentos ou água para o chão. 

 

Na portaria: 
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• Devem apresentar o cartão da escola à entrada e à saída; 

• Devem respeitar os funcionários de serviço; 

• não devem gritar ou falar demasiado alto;   

•  Devem manter-se ordeiramente na fila. 

 

No espaço exterior 

• Não podem jogar à bola a não ser no espaço autorizado para o efeito; 

• Não podem participar em conflitos nos espaços exteriores da escola; 

• Não podem deitar papéis, alimentos ou água para o chão;  

• Não podem correr nem empurrar ninguém; 

• Devem circular de forma ordeira. 

 

e) Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 

 

Os Encarregados de Educação devem cumprir os deveres que constam do Regulamento Interno da 

escola. Desses, há a salientar os seguintes:  

• conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno;  

• conhecer o Estatuto do Aluno;  

• colaborar com o Professor Titular/ Diretor de Turma, no cumprimento do Código de Conduta 

dos alunos; 

• esclarecer as suas dúvidas junto do Diretor de Turma / Titular de Turma, sem colocar em 

causa a autoridade dos agentes educativos; 

• ser responsáveis pela educação dos seus filhos; 

• exercer o seu papel de figura de autoridade, estabelecendo limites; 

• reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão; 

• incutir, nos seus educandos, o dever de respeito para com toda a comunidade educativa;  

• comunicar com o diretor de turma/professor titular de turma, sempre que julguem pertinente, 

nas horas estipuladas para o efeito;  

• participar, ativamente, na gestão de problemas de indisciplina;  

• verificar, regularmente, as mensagens da escola através da caderneta escolar, ou outros 

meios de comunicação; 

• comparecer sempre que forem chamados à escola;  

• indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando; 

• manter atualizados os seus contactos telefónicos, endereço postal e/ou eletrónico, bem como 

os do seu educando, informando a escola em caso de alteração. 
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f) Deveres da Direção 

 

• Providenciar informação sobre o Código de Conduta; 

• Providenciar informação sobre o Regulamento Interno; 

• Tomar as decisões finais nos casos de comportamentos de maior gravidade.  

 

 

1. Tipificação dos comportamentos considerados inadequados 

 

Consoante a sua gravidade, os comportamentos considerados inadequados, podem dividir-se em:  

 

a) Comportamentos perturbadores pouco graves: 

• são resolvidos pelo professor ou funcionário, em primeira instância;   

• podem dar origem a uma participação de ocorrência; 

• podem dar origem à marcação de falta de presença; 

• são comunicados ao respetivo diretor de turma (DT), e, por decisão deste, ao respetivo 

Encarregado de Educação e/ou à Direção; 

• não dão origem a procedimento disciplinar, salvo em caso de reincidência.     

 

 

b) Comportamentos graves: 

• são resolvidos pelo DT e/ou pela Direção após entrega de participação de ocorrência nos 

serviços administrativos; 

• podem ser objeto de procedimento disciplinar; 

• podem dar origem a aplicação de sanção disciplinar imediata pela Direção; 

• podem dar origem à restrição no acesso a espaços ou a atividades de enriquecimento 

curricular.   

c) Comportamentos muito graves: 

• são resolvidos pela Direção, após entrega de participação de ocorrência nos serviços 

administrativos; 

• são objeto de procedimento disciplinar; 

• dão origem a participação a forças policiais e/ou outros organismos.   

 

 

3.Tarefas a realizar pelos alunos com comportamento perturbador pouco grave ou grave: 

 

• acompanhamento no refeitório, colaborando na organização da fila e na devolução de 

tabuleiros;  
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• arrumação de material escolar utilizado nas salas de aula;  

• limpeza e arrumação do mobiliário existente na sala de aula, biblioteca, refeitório, pavilhão 

gimnodesportivo, etc.;  

• desenvolvimento de trabalho autónomo ao nível das diferentes disciplinas; 

• colaboração com o responsável na organização da biblioteca escolar; 

• realização de tarefas na biblioteca;  

colaboração com o funcionário nas reparações de danos provocados; 

• colaboração na manutenção dos espaços de convívio dos alunos, incluindo a sua limpeza;  

• atividades de limpeza dos espaços interiores e exteriores;  

• atividades de limpeza dos corredores e escadas de acesso às salas de aula.   
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4. Identificação de comportamentos perturbadores do bom funcionamento da escola 

 

4.1. Comportamento perturbador pouco grave 

 

 

Comportamentos Atuações Possíveis Sanções Possíveis 

- Uso pontual de linguagem imprópria;  

- Frequência de locais da escola 

interditos a alunos; 

- Desrespeito pontual de orientações 

dadas por professores ou outros 

agentes educativos; 

- Falta de assiduidade;  

- Falta de pontualidade; 

- Falta de material; 

- Entrada desordenada na sala de aula;  

- Intervenção desregrada na sala de 

aula;  

- Uso do telemóvel pontual;  

- Desrespeito pela limpeza e arrumação 

da sala de aula;   

- Empurrões ou pequenas brigas;   

- Atitudes/comportamentos 

despropositados dentro da sala de aula;  

- Conversar/brincar durante as aulas;  

- Levantar-se sem autorização;  

- Provocar os colegas;  

- Utilizar pastilha elástica; 

- Usar bonés, gorros, capuzes dentro da 

sala de aula; 

- Recusar-se a sentar-se no seu lugar 

estipulado na planta da sala de aula. 

 

- Advertir o aluno; 

- Dialogar com o aluno acerca do uso 

de linguagem imprópria;  

-Solicitar um pedido de desculpas por 

escrito; 

- Escrever um recado na caderneta do 

aluno;  

- Encaminhar o aluno para o EAAF;  

- Retirar o telemóvel ao aluno, 

colocando-o na secretária do professor, 

até ao fim da aula;   

- Solicitar a realização de tarefas 

suplementares, de modo a compensar 

os conteúdos lecionados na sua 

ausência;  

- Solicitar ao DT que convoque o 

Encarregado de Educação e o Aluno 

(em caso de reincidência) para uma 

reunião com vista à resolução de 

problemas relativos à falta de 

assiduidade, de pontualidade ou de 

material;  

-  Solicitar ao aluno que saia e entre de 

novo ordeiramente; 

- Solicitar ao aluno que limpe e arrume a 

sala antes de sair da mesma;  

- Comunicar ao DT e ao EE. 

- Repreensão oral; 

- Ordem de saída da 

sala de aula;  

- Marcação de falta 

disciplinar; 

- Preenchimento de 

ocorrência disciplinar 

entregue ao DT;  

- Realização de 

atividades e tarefas 

de integração. 
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4.2. Comportamento perturbador grave 

 

Comportamento Atuação Possível Sanções Possíveis 

- Uso de linguagem e de gestos 

obscenos; 

- Atos fraudulentos persistentes 

(copiar pelos colegas); 

- Grave falta de assiduidade;  

- Falta de pontualidade pela 4ª vez;   

- Falta de material pela 4ª vez;  

- Desrespeito de orientações dadas 

por professores ou outros agentes 

educativos;  

- Intervenção desregrada na sala 

de aula;  

- Insubordinação;  

- Uso sistemático do telemóvel;  

- Empurrões ou brigas violentas;  

– Atitudes despropositadas dentro 

da sala de aula;  

- Falsificação de 

documentos/assinaturas; 

- Pequenos danos nas instalações 

ou material escolar;  

- Pequenos furtos;  

- Utilizar qualquer meio multimédia 

não autorizado pelo professor;  

- Não cumprir as regras dos 

espaços escolares;  

- Provocar conflitos verbais ou 

físicos com os colegas. 

- Advertir o aluno;  

- Solicitar um pedido de desculpas 

por escrito;  

- Escrever um recado na caderneta 

do aluno;  

- Encaminhar o aluno para o EAAF;   

- Relembrar as normas de conduta; 

- Marcar um horário em que o aluno, 

no EAAF analisa situações similares 

à que cometeu e reflete acerca delas; 

- Retirar o telemóvel ao aluno e 

entregá-lo na Direção preenchendo 

um Auto de Apreensão;   

- Solicitar ao aluno que se ausente da 

sala de aula por um pequeno período 

de tempo, mantendo-se junto à porta;  

- Solicitar ao DT que convoque o 

Encarregado de Educação e o Aluno 

(em caso de reincidência) para uma 

reunião com vista à resolução de 

problemas relativos à falta de 

assiduidade, de pontualidade ou de 

material;  

- Solicitar a realização de tarefas 

suplementares, de modo a 

compensar os conteúdos lecionados 

na sua ausência (MRI) ;  

- Anular o teste ou ficha que o aluno 

copiou;  

- Reparar ou indemnizar os danos 

causados; 

- Reunir o Conselho de Turma de 

caráter disciplinar. 

- Repreensão oral; 

- Repreensão Registada; 

- Marcação de falta 

disciplinar; 

- Ordem de saída da sala 

de aula;  

- Preenchimento de 

ocorrência disciplinar / 

participação disciplinar 

entregue nos serviços 

administrativos;  

- Comunicação ao DT e ao 

EE;  

- Realização de atividades 

e tarefas de integração; 

- Condicionamento no 

acesso a certos espaços 

escolares;  

- Condicionamento no uso 

de equipamentos 

multimedia;  

- Suspensão preventiva; 

- Suspensão disciplinar 

sancionatória.   
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4.3. Comportamento perturbador muito grave 

 

Comportamentos Atuações Possíveis Sanções Possíveis 

- Reincidência em qualquer das infrações 

graves;  

- Reincidência constante nas ofensas 

verbais a qualquer elemento da 

comunidade escolar;  

- Recusa no cumprimento de qualquer uma 

das sanções que lhe seja aplicada;  

- Agressão física a qualquer elemento da 

comunidade escolar;  

- Bullying (perseguição, ameaças, 

intimidação, coerção, difamação);  

- Discriminação sexual, racial, religiosa…;  

- Assédio sexual;  

- Humilhação pública ou privada (SMS, 

Web, etc.);  

- Captar sons e imagens das atividades 

letivas ou não letivas; 

- Insubordinação;  

- Destruição da propriedade pessoal e /ou 

alheia;  

- Roubo/furto;  

- Uso ou posse de armas; 

- Posse, venda e consumo de drogas e 

substâncias alcoólicas;  

- Associação em grupos com intuito de 

praticar atos violentos ou ilícitos;  

- Ausentar-se das aulas ou da escola sem 

prévia autorização;  

- Outras atividades ilegais. 

– Ordenar a saída da sala 

de aula;  

- Ordenar a saída do 

espaço escolar;  

- Reparar ou indemnizar os 

danos causados;  

- Reunir: Diretor, Diretor de 

Turma, Encarregado de 

Educação e aluno. 

- Marcação de falta disciplinar;  

- Repreensão registada; 

- Participação disciplinar; 

- Comunicação à Direção; 

- Comunicação ao 

Encarregado de Educação 

pela Direção/DT; 

a) - Instauração de procedimento 

disciplinar; 

- Informação às entidades 

competentes (GNR, CPCJ, 

Ministério Público); 

- Suspensão preventiva;  

- Suspensão até 12 dias úteis;  

- Transferência de escola;  

- Expulsão da escola.  
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5. Procedimentos Não Aplicáveis 

 

Os seguintes procedimentos não podem ser aplicados a nenhum tipo de má conduta: 

a)   punição corporal; 

b)  uso da responsabilidade coletiva em procedimentos disciplinares. 

 

6. Operacionalização 

O tipo de comportamento perturbador determina o procedimento a seguir. 

 

6.1. Comportamento perturbador pouco grave /grave: 

 

Todos os comportamentos perturbadores serão alvo de procedimento por parte dos professores 

e/ou dos assistentes operacionais e/ou técnicos. 

Quando um aluno tem um comportamento perturbador pouco grave / grave e o professor 

considera que lhe deve solicitar a saída da sala de aula, os procedimentos são os seguintes: 

• o professor regista em folha própria (disponibilizada previamente dentro do livro de ponto) o 

nome do aluno e encaminha-o para a Equipa de Apoio ao Aluno e à Família; 

• o professor chama o assistente operacional que acompanhará o aluno até ao referido 

gabinete; 

• no EAAF, o aluno faz uma reflexão sobre a ocorrência, em documento próprio que será 

arquivada e entregue, em duplicado, ao Diretor de Turma; 

• no EAAF, o professor atribui uma tarefa ao aluno, tendo por base as tarefas listadas; 

• no final da aula, o professor preenche a participação de ocorrência ou a participação 

disciplinar que será entregue simultaneamente para o Diretor de Turma e nos serviços 

administrativos; 

• O Diretor de Turma monitoriza os processos e convoca o Encarregado de Educação. 

 

6.2. Comportamento perturbador muito grave 

 

• Sempre que se verifique um comportamento extremamente perturbador, para além da 

entrega da participação disciplinar nos serviços administrativos, o aluno será imediatamente 

encaminhado para o gabinete da Direção acompanhado por um assistente 

operacional/professor;  

• a Direção convoca, com urgência, o Encarregado de Educação para lhe dar conhecimento da 

ocorrência;  

• dependendo do grau de gravidade da ocorrência o Diretor poderá também informar as 

entidades competentes (GNR, CPCJ, Ministério Público);  
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• Se um aluno tiver três situações de comportamento perturbador com o mesmo docente e/ou 

com o mesmo membro do pessoal não docente, dentro ou fora da sala de aula, 

participadas por escrito, será marcada uma reunião de Conselho de Turma de caráter 

disciplinar;  

• Se um aluno tiver cinco situações de comportamento perturbador, dentro ou fora da sala 

de aula, participadas por escrito, será marcada uma reunião de Conselho de Turma de 

caráter disciplinar;  

• Depois desta reunião, se o aluno reincidir, será instaurado um procedimento disciplinar.  

 

 

7. Medidas imediatas de resposta a situações de indisciplina 

 

1. A Direção passará a ter, sempre que viável, um elemento em permanência, disponível para 

intervenção imediata em casos muito graves de indisciplina; 

2. Independentemente da sua gravidade, as situações de indisciplina deverão, em primeiro lugar 

e sempre que possível, ser resolvidas pelos professores ou pelos assistentes. Quando a 

situação o exija ou o aconselhe, deverá ser o Diretor de Turma a resolver os casos de 

indisciplina; 

3. Em casos muito graves os alunos serão levados, de imediato, ao gabinete da Direção, sendo 

recebidos logo que haja disponibilidade para tal. Até lá, o aluno permanecerá num espaço 

próximo do gabinete. 

4. Será chamado à escola, com a máxima urgência, o Encarregado de Educação para tomar 

conhecimento do comportamento do seu educando.  

5. Nestes casos, será aplicada ao aluno, pelo Diretor, a medida corretiva ou disciplinar 

sancionatória adequada à situação em causa e, se for caso disso, uma suspensão preventiva; 

6. Quando o aluno regressar às aulas deve proceder à apresentação de um pedido de desculpa 

ao professor e/ou ao assistente operacional/técnico e aos colegas da turma pelo sucedido; 

7. Nos casos mais graves, nos termos do Regulamento Interno do Agrupamento, e de acordo 

com o Estatuto do Aluno, será instaurado processo disciplinar e, no tempo mais curto 

possível, o aluno deverá sofrer uma medida disciplinar sancionatória; 

8. Para situações de menor gravidade, o professor poderá mandar retirar, temporariamente, o 

aluno da sala de aula, com tarefas para cumprir num tempo determinado, no EAAF, mas que 

não impliquem uma ida diretamente ao gabinete da Direção; 

9. Caso o aluno não cumpra a tarefa, ser-lhe-á marcada falta, que deverá ser comunicada ao DT 

e, por este, considerada injustificada e comunicada ao Encarregado de Educação; 

10. Os alunos que forem encaminhados para o EAAF deverão:  

• dialogar e refletir sobre o sucedido, apurando as causas que poderão estar na sua 

origem;  
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• fazer o registo escrito da situação, do qual será enviada cópia ao encarregado de 

educação; 

• fazer, por escrito, um pedido de desculpa, para ser posteriormente lido, pelo próprio, à 

turma e ao professor/assistente operacional/técnico, comprometendo-se a melhorar o 

comportamento; 

• executar a tarefa que lhe foi solicitada pelo professor.  

• nesse espaço poderão ser igualmente atendidos alunos que sejam vítimas de qualquer 

tipo de coerção (bullying);  
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ANEXOS 

 

Compromisso do Aluno  

 

Eu,_____________________________________________________________________________

aluno nº ____ da turma _____do _____ ano, compreendo as regras definidas neste documento e 

comprometo-me a: 

• Agir de acordo com o Código de Conduta em todas as atividades escolares, dentro e fora do 

recinto escolar; 

• Estudar, revelar esforço, empenho e atenção;  

• Ser assíduo, pontual; 

• Seguir as orientações dos professores e do pessoal não docente; 

• Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa,  

• Não discriminar nenhum membro da comunidade educativa por razões de origem étnica, 

saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou 

social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;  

• Guardar lealdade para com todos os elementos da comunidade educativa;  

• Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola; 

• Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, 

não praticando quaisquer atos violentos;  

• Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa; 

• Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e 

espaços verdes do agrupamento;  

• Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 

• Responsabilizar-me pelos meus bens pessoais; 

• Permanecer na escola durante o meu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação ou do diretor do agrupamento;  

• Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno, as normas de funcionamento dos serviços da 

escola e o Regulamento Interno do agrupamento;  

• Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas 

alcoólicas; 

• Não promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo de tabaco, bebidas alcoólicas 

e drogas;  

• Não transportar quaisquer materiais ou equipamentos tecnológicos que perturbem o normal 

funcionamento das atividades letivas ou causem danos físicos ou psicológicos a qualquer 

membro da comunidade educativa;  

• Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras 

atividades formativas; 

• Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 

autorização prévia dos professores;  

• Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios 

de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos; 

• Apresentar-me com aspeto limpo e cuidado e com vestuário que se revele adequado, em 

função da dignidade do espaço escolar; 

• Reparar os danos causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamentos ou instalações da escola; 
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• Indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados; 

• Dirigir-me ao diretor de turma/professor/educador, ou a outros agentes educativos, caso surja 

algum problema não solucionável localmente;  

• Trazer sempre para a escola a caderneta que deverá estar sempre em cima da mesa de 

trabalho, e o cartão da escola;  

• Deslocar-me para a sala de aula imediatamente após o toque de entrada; 

• Não permanecer nos corredores e junto às salas de aulas, nos intervalos e/ou durante as 

aulas; 

• Comportar-me ordeiramente na entrada e saída das salas de aula;  

• Consumir alimentos unicamente nos espaços apropriados para o efeito (recinto exterior, bar 

e refeitório);  

• Movimentar-me no recinto escolar sem empurrões, correrias ou gritos; 

• Não jogar com bolas, sem ser nos espaços próprios; 

• Não me ausentar da sala de aula sem autorização do professor;  

• Não permanecer nas salas de aula durante os intervalos, sem a supervisão do professor ou 

de um assistente operacional;  

• Manter a sala de aula com um aspeto cuidado, limpo e arrumado; 

• Responsabilizar-me pela limpeza e arrumação da minha mesa, cadeira e material individual;  

• Não manusear os estores e o material informático;  

• Não usar boné, gorro ou qualquer outro elemento a cobrir a cabeça; 

• Manter o telemóvel ou qualquer outro equipamento desligado e guardado na mochila, mala 

ou saco; 

• Não frequentar locais da escola de acesso exclusivo a professores, assistentes operacionais 

e assistentes técnicos; 

• Trazer todo o material escolar necessário para as aulas; 

• Não cometer qualquer tipo de fraude (falsificar documentos ou copiar por outro aluno);  

• Não demonstrar afetos de forma inadequada, dentro do recinto escolar; 

• Não sair da Escola sem autorização; 

• Comunicar à Direção/ Diretor de Turma qualquer questão suscetível de ser prejudicial para o 

meu bem-estar e dos outros. 

 

Caso eu não cumpra o estabelecido, sujeitar-me-ei às medidas corretivas e/ou disciplinares 

sancionatórias previstas no Regulamento Interno. 

 

Assinatura: _______________________________________________________________ 

 

Compromisso do Encarregado de Educação 

Eu, ___________________________________________________________________________, 

Encarregado de Educação do aluno _________________________________________________, 

nº _____ da turma _____ do _____ ano, compreendo as regras definidas nos documentos 

“Compromisso do Aluno” e “Compromisso do Encarregado de Educação” e comprometo-me a 

cumprir o meu dever de apoiar a Escola na implementação justa destas regras. 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 


