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Nota Introdutória 
 

O sucesso escolar e o desenvolvimento pessoal dos alunos dependem, fundamentalmente, da 

existência de um bom clima de trabalho em espaço de sala de aula e da promoção de um “saber 

estar” em todo o espaço escolar. 

Assim, torna-se necessário a identificação de regras comuns assim como a sua divulgação, de 

modo a garantir o seu efetivo conhecimento e responsabilizar todos os envolvidos pelo seu 

rigoroso cumprimento e implementação. 

 

Torna-se igualmente necessário definir, de modo claro, os procedimentos a adotar perante as 

situações de indisciplina, com vista à uniformização das formas de atuação e a uma rápida 

intervenção, não descurando a especificidade de cada caso. 

Neste sentido considerou-se pertinente reunir no mesmo documento uma indicação sintética de 

normas de convivência dos alunos e uma tipificação de comportamentos incorretos e respetivas 

medidas disciplinares. 

 

Este documento será revisto sempre que se considere necessário. 
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Objetivos 

 
 Identificar situações de indisciplina e dar resposta imediata; 

 
 Organizar e uniformizar procedimentos no que diz respeito a questões de indisciplina; 

 
 Melhorar o comportamento dos alunos em sala de aula e no resto do recinto escolar; 

 
 Educar os alunos para padrões de conduta e cidadania ativa e participativa. 

 
 
 
 
 

Normas de conduta 

 
| GERAIS | 

 
Todos os membros da comunidade escolar devem: 

 
 Agir de acordo com o código de conduta em todas as atividades escolares, dentro do 

recinto escolar; 

 

 Promover comportamentos ajustados no sentido de assegurar o desenvolvimento de uma 

cidadania participativa e responsável; 

 

 Respeitar e valorizar a diversidade de todos os membros independentemente da raça, 

cultura, religião, sexo e idade; 

 

 Utilizar uma linguagem verbal e não verbal adequada ao contexto escolar; 

 
 Manter o espaço limpo; 

 
 Não fumar nem ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas dentro do recinto escolar 

 
 Não danificar material nem equipamento da escola; 

 
 Comunicar a um adulto, qualquer questão suscetível de ser prejudicial para o bem-estar 

de todos. 
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| ESPECÍFICAS | 
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As infrações de grau I, NÃO DÃO ORIGEM A FALTA NEM A PARTICIPAÇÃO DISCIPLINAR. O DIRETOR 

DE TURMA DEVERÁ SER SEMPRE INFORMADO, ATRÁVES DO PROGAMA INOVAR (SEPARADOR 

“COMPORTAMENTO”. 

 
GRAU I 

 
 

Tipificação das infrações 

 
Procedeu-se a uma tipificação dos comportamentos incorretos agrupando-os em três níveis, 

correspondentes a diferentes graus das infrações: grau I, grau II e grau III. 

 
 

 

 
 
 

 

 

INFRAÇÃO MEDIDA 

 
 
 



 
 
 

Entrada desordeira na sala de aula/ bloco 

- Advertência feita pelo professor e/ou 

assistente operacional; 

 

- O aluno deverá sair e voltar a entrar 

ordeiramente. 

 - Advertência feita pelo professor; 

 Atrasar-se para a aula - Será interdita a entrada do aluno na sala; 

(No 1.º tempo da manhã o aluno terá uma tolerância de  

10min. após o toque e nos restantes tempos terá 5min.) - O aluno é encaminhado para a EPSE; 

 Intervir na aula despropositadamente  
- Em caso  de 

 
reincidência 

 
deverá 

 
ser 

 convocado o encarregado de educação para 

 Levantar-se sem autorização ser encontrada uma  solução para esta 

 situação. 
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As infrações de grau II, PODERÃO DAR ORIGEM A PARTICIPAÇÃO DISCIPLINAR E APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS (ATÉ 2 SEMANAS) E SANCIONATÓRIAS (SUSPENSÃO ATÉ 5 

DIAS). 

 

 


 
Conversar durante as aulas 

 

- Advertência severa feita pelo professor; 



 


Estar virado para trás constantemente 

 
Provocar os colegas 

- Repreensão (a reiteração implica 

comunicação escrita ao encarregado de 

educação); 



 
 
 

 


Ter manifestações emocionais e atitudes 

despropositadas de da sala de aula(gritos, 

berros, tom incorreto) 

 

Gozar com os colgas, ofendendo e 

perturbando o decorrer da aula 

 
- Agravamento: ordem de saída de sala de 

aula para copiar o código de conduta e/ou 

restrições no recreio perdendo os 

intervalos. 

  - Advertência feita pelo professor; 

 Utilização do telemóvel ou outro 

equipamento eletrónico no recintoescolar 
- À 2.ª vez o telemóvel é retirado e 

devolvido apenas ao encarregado de 

educação, pelo diretor de turma. 

  - Advertência severa feita pelo professor; 

 






 
Usar bonés, gorros, dentro da sala de aula 

Mastigar pastilha elástica 

Sujar cadeira, mesa ou a sala 

- Repreensão (a reiteração implica 

comunicação escrita ao encarregado de 

educação); 

  
- O aluno deve limpar o que sujou. 

 Utilizar vestuário impróprio para o 

contexto escolar 

- O aluno fica interdito de entrar no recinto 

escolar. 
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INFRAÇÃO MEDIDA 

 
 



 
 
Recusa no cumprimento de qualquer 

medida disciplinar associada às infrações 

anteriores 

- Participação disciplinar; 

 
- O aluno perde os intervalos durante uma 

semana, sendo aplicada uma tarefa; 

- Situação passível de suspensão até 3 dias. 

 
 



 
 

Entrada e saída da sala de aula/ pavilhão 

aos gritos e aos empurrões 

- Participação disciplinar; 

 
- O aluno perde os intervalos durante esse 

dia e o seguinte, sendo aplicada tarefa; 

- O aluno faz cópia do código de conduta. 

  - Participação disciplinar;  

 
 

 


 
 
 
 


 
 

 
Utilizar uma linguagem imprópria (dizer 

asneiras) 

 

 
Não acatar as ordens do professor/ 

assistente operacional 

- Se ocorrer na aula, o aluno deve ser 

encaminhado para a EPSE; 

 

- Se ocorrer noutro espaço do recinto 

escolar, o assistente operacional informa o 

diretor de turma e este atribui perda de um 

intervalo e realização da tarefa o mais cedo 

possível; 

  
- Em ambas as situações, comunicar ao 

encarregado de educação. 

 

 


 
Escrever, rabiscar, desenhar nas paredes 

ou mobiliário ou qualquer outra parte do 

edifício escolar 

- Repreensão severa;   

- Perda os intervalos e ocupação dos 

mesmos para efetuar limpeza do que sujou; 

 


 
Destruir material escolar 

- Comunicação 

educação. 

ao encarregado de 

 
GRAU II 
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Utilizar qualquer equipamento eletrónico 

não autorizado pelo professor durante a 

aula 

- Participação disciplinar; 

 
- O aluno é encaminhado para a EPSE; 

 
- O material será confiscado pelo professor 

e entregue ao diretor de turma desligado e 

em envelope fechado. 

 Não cumprir regras dos espaços e 
- Reunião com encarregado de educação 

 
desrespeitá-los ostensivamente 

 para tomar conhecimento da situação. 

 
 

 


 
 

 
Fumar dentro do recinto escolar 

 - Participação disciplinar; 

 
- Suspensão por número de dias a definir; 

 
- O encarregado de educação toma 

conhecimento da situação. 

 
 



 
 

Participar em lutas e gritarias no recinto 

escolar. Gritar ou correr nos corredores 

da escola, mesmo depois de advertido. 

- Participação disciplinar; 

 
- O aluno perde os intervalos durante uma 

semana e fica a realizar tarefas propostas 

pelo autor da participação disciplinar; 

 

- O aluno faz cópia do código de conduta. 

  - Participação disciplinar;  

 



 
Agredir colegas na sala de aula ou no - O aluno é encaminhado para a EPSE; 

 recinto escolar     
- Situação passível de suspensão de 1 a 3 

      dias ou instrução de procedimento 

      disciplinar.    

  - Participação disciplinar  

 



 
Reagir agressivamente, pela voz ou pelos - O aluno é encaminhado para a EPSE; 

 gestos contra o professor    

- Situação passível de suspensão de 1 a 3 

    dias ou instrução de procedimento 

    disciplinar.    
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GRAU III 

 
 
 

 
 
 

 

INFRAÇÃO MEDIDA 

 
 
 

 
 Recusa no cumprimento de qualquer 

medida disciplinar associada às infrações 

anteriores 

- Participação disciplinar; 

 
- Se ocorrer em sala de aula, o aluno deverá 

ser encaminhado para a EPSE. 

- Reunião com encarregado de educação para 

tomar conhecimento da situação; 

 

- Instrução de procedimento disciplinar 

passível e suspensão de 4 a 12 dias. 

 

 
 Provocar conflitos verbais e/ou físicos com 

colegas de forma violenta e premeditada 

 Ameaças/ intimidação   (pares, professores 

e assistentes operacionais) 

- Participação disciplinar; 

 
- Se ocorrer em sala de aula, o aluno deverá 

ser encaminhado para a EPSE; 

 

- Reunião com encarregado de educação para 

tomar conhecimento da situação; 

 

- Instrução de procedimento disciplinar 

passível e suspensão de 4 a 12 dias. 

 

 
 Roubo ou furto 

- Restituição do bem roubado/furtado; 

 
- Instrução de procedimento disciplinar 

passível e suspensão de 4 a 12 dias. 

 Ofensas verbais para com 

professores/assistentes operacionais/ 

colegas com extrema agressividade 

- Participação disciplinar; 

 
- Se ocorrer em sala de aula, o aluno deverá 

ser encaminhado para a EPSE; 

As infrações de grau III, POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

TRASNFERÊNCIA DE ESCOLA (ESTA MEDIDA DEPENDE DE PARECER DO MEC) 
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 - Instrução de procedimento disciplinar 

passível e suspensão de 4 a 12 dias. 

 
 

 Discriminação, difamação, divulgação de 

rumores ou mentiras 

- Medida de integração escolar; 

 
- Comunicação ao encarregado de educação; 

 
- Suspensão de 1 a 3 dias. 

 Provocação/ coação; 

 
 

 Afrontamento/ perseguição 

- Participação disciplinar; 

 
- Instrução de procedimento disciplinar 

passível e suspensão de 4 a 12 dias. 

 
 

 Humilhação pública ou privada (SMS, 

WEB, etc…) 

 Destruição de propriedade pessoal 

- Participação disciplinar; 

 
- Restituição do bem; 

 
- Instrução de procedimento disciplinar 

passível e suspensão de 4 a 12 dias. 

 
 
 
 
 

 Associação de grupos com intuito violento 

- Participação disciplinar; 

 
- Reunião com encarregado de educação para 

dar conhecimento da situação; 

- Participação à PSP; 

 
- Instrução de procedimento disciplinar 

passível e suspensão de 4 a 12 dias. 

 Recolha de  imagens  com  o  uso  do 

telemóvel 

Situação passível de suspensão de 1 a 3 dias 

ou instrução de procedimento disciplinar. 

 
 
 

 

Gradação das infrações 

 
Infrações Grau I 

 
 Dão origem a advertência e/ou repreensão; 

 
 São comunicadas ao diretor de turma através do programa INOVAR; 

 
 Poderão ser comunicadas ao encarregado de educação; 
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 Poderão dar origem à saída temporária da sala de aula (acompanhado por um assistente 

operacional) para realização de tarefas na EPSE; 

 

 Poderão dar origem a frequentar a EPSE temporariamente (durante o período em que 

decorre a aula); 

 

 Não dão origem à marcação de falta disciplinar; 

 
 Não dão origem a participação disciplinar. 

 
 

 
Infrações Grau II 

 
 Resolvidas pelo professor, pelo assistente operacional e/ou pelo diretor de turma; 

 
 Dão origem a advertência e/ou repreensão; 

 
 Poderão ser objeto de participação disciplinar; 

 
 Poderão dar origem a falta disciplinar; 

 
 São sempre comunicadas ao encarregado de educação, podendo este ser convocado 

para reunião; 

 

 Poderão dar origem à saída definitiva da sala de aula (acompanhado por um assistente 

operacional) para realização de tarefas na EPSE; 

 

 Poderão dar origem a perda de intervalos para a realização de tarefas; 

 
 Poderão dar origem a suspensão (neste caso intervém a Diretora); 

 
 

 
Infrações Grau III: 

 
 São resolvidas pelo diretor de turma e/ou pela Diretora do Agrupamento: 

 
 Dão origem a ordem de saída da sala de aula ou de outros locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar (acompanhado por um assistente operacional); 

 

 Dão origem a participação disciplinar; 

 
 São comunicadas ao encarregado de educação através de reunião presencial; 

 
 Poderão dar origem a medidas disciplinares corretivas; 
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 Dão origem à instauração de procedimento disciplinar e à aplicação de medida disciplinar 

sancionatória; 

 
 
 

Aspetos a ter em conta na aplicação de medidas disciplinares 

 
Na aplicação das medidas disciplinares deverá ter-se em atenção: 

 
 
 

- O comportamento em análise deverá ser sempre sancionado, de acordo com o critério da 

equidade e tendo presentes os princípios subjacentes à legislação. 

- A correlação entre a gravidade do comportamento e a natureza da medida (corretiva ou 

sancionatória, podendo ser cumulativamente aplicadas); 

- A correlação entre a frequência do comportamento e a sanção a aplicar; 

 
- A correlação entre a medida e o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e as condições 

pessoais, familiares e sociais (circunstâncias, fatores atenuantes e/ou agravantes). 

- Qualquer outra situação do foro disciplinar não prevista deverá ser apreciada, por aquele a 

quem compete atuar, recorrendo ao Regulamento Interno do Agrupamento e à legislação em 

vigor. 


