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TIPOLOGIA – INFRAÇÕES E MEDIDAS A APLICAR 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

Esta apresentação surge da necessidade de uniformizar procedimentos e sistematizar 

o mesmo aquando de ocorrências perturbadoras do normal funcionamento em contexto 

escolar. A base para a sua elaboração foi o Estatuto do Aluno (Lei n.º51/2012) bem como as 

informações que foi possível agrupar dos inventários/questionários passados a alunos, alguns 

Encarregados de Educação e Professores. Relembra-se que a mesma consiste numa sugestão 

que é apresentada por esta Equipa e que carece de aprovação em Conselho Pedagógico para 

garantir a sua aplicabilidade. 

 

TIPOLOGIA – INFRAÇÕES E MEDIDAS A APLICAR 

INFRAÇÃO LIGEIRA 

Infração Procedimento Medida 

Atrasar-se para a aula  

 

 

 

 

 

O professor/funcionário 

intervém e resolve a 

ocorrência 

 

 

 

 

 

Advertência por parte do 

professor/funcionário 

O aluno corrige o 

comportamento/ repara os 

danos 

Conversar durante a aula 

Estar virado para trás  

Ter o telemóvel ligado  

Utilizar pastilha elástica  

Usar boné, gorro, capuz 

dentro da sala de aula  

Sujar o equipamento escolar 

ou bens pessoais de outros 

membros da comunidade 

escolar 

Entrada ou saída da sala de 

aula de forma desordenada 

Brincar e rir durante a aula 

Intervir na aula 

desrespeitando as regras 

instituídas 

Infração Procedimento Medida 
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INFRAÇÃO GRAVE 

Infração Procedimento Medida 

Reincidência em qualquer 

das infrações ligeiras 

Geral: 

Aluno fica na escola com 

tarefa atribuída; 

Comunicação da ocorrência ao 

DT; 

Comunicação ao E.E (pelo 

respetivo professor); 

 

Casos específicos: 

Telemóvel - o aluno entrega o 

equipamento (telemóvel) ao 

Professor, que o faz chegar à 

direção e só podendo ser 

devolvido ao Encarregado de 

Educação 

 

Sujar o equipamento... - o 

aluno limpa o equipamento ou 

bens; 

Comunicação da ocorrência ao 

DT; 

Comunicação ao E.E; 

 

Ordem de saída da sala de 

aula  

Marcação de falta 

injustificada 

 

 

 

 

Ordem de saída da sala de 

aula  

Marcação de falta 

injustificada 

 

 

Marcação de falta 

Injustificada 

 

 

Levantar-se sem autorização Aluno fica na escola com 

tarefa atribuída; 

Comunicação da ocorrência ao 

DT; 

Comunicação ao E.E; 

 

Ordem de saída da sala de 

aula 

Marcação de falta 

injustificada; 

 

Ter atitudes 

despropositadas dentro da 

sala de aula (berros, gritos, 

tom incorreto,…) 

Idem Idem 
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Entrada ou saída da sala de 

aula aos gritos e empurrões 

Idem Idem 

Usar linguagem imprópria 

(dizer asneiras) 

Idem Idem 

Não acatar as ordens do 

professor 

Idem Idem 

Interromper 

sistematicamente as aulas 

para ir à casa de banho, 

salvo situações devidamente 

fundamentadas 

Idem Idem 

Infração Procedimento Medida 
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INFRAÇÃO MUITO GRAVE 

Infração Procedimento Medida 

Reincidir em qualquer das 

infrações graves 

Preenchimento de um 

documento que é anexado à 

participação disciplinar 

Comunicação da ocorrência 

ao DT; 

Comunicação ao E.E; 

 

Audiência ao aluno na 

presença dos pais ou 

Encarregado de Educação, se 

for menor de idade; 

Elaboração de um plano de 

atividades para o aluno 

realizar; 

Processo disciplinar; 

 

Repreensão 

Registada; 

 

 

 

 

 

Suspensão; 

 

 

 

 

 

 

 

Processo 

Disciplinar 

Provocar os colegas, 

professores ou funcionários 

de modo jocoso ou satírico 

Idem Idem 

Gozar com os colegas, 

ofendendo-os e perturbando 

a aula 

Idem Idem 

Utilizar qualquer meio 

multimédia não autorizado 

pelo professor durante a 

aula, mesmo quando este 

adverte para não o fazer 

Preenchimento de um 

documento que é anexado à 

participação disciplinar 

Comunicação da ocorrência 

ao DT; 

Comunicação ao E.E; 

O aluno entrega o 

equipamento ao Professor, 

que o faz chegar à direção e 

só podendo ser devolvido ao 

Encarregado de Educação 

após a instauração do 

Repreensão 

Registada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo 

Disciplinar 
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processo disciplinar e 

apagados o som ou imagens 

captados (ou outros – caso 

de utilização indevida). 

 

Audiência ao aluno na 

presença dos pais ou 

Encarregado de Educação, se 

for menor de idade; 

Elaboração de um plano de 

atividades para o aluno 

realizar; 

Processo disciplinar; 

 

 

 

 

Suspensão; 

Reagir agressivamente, pela 

voz ou pelos gestos, contra o 

professor 

Preenchimento de um 

documento que é anexado à 

participação disciplinar 

Comunicação da ocorrência 

ao DT; 

Comunicação ao E.E; 

 

Audiência ao aluno na 

presença dos pais ou 

Encarregado de Educação, se 

for menor de idade; 

Elaboração de um plano de 

atividades para o aluno 

realizar; 

Processo disciplinar; 

 

Repreensão 

Registada;  

 

 

 

 

Suspensão; 

 

 

 

 

 

Processo 

Disciplinar 

Recusa no cumprimento de 

qualquer medida disciplinar 

Idem Idem 

Provocar conflitos verbais ou 

físicos com os colegas, 

professores ou funcionários 

de forma violenta e 

premeditada 

Idem Idem (*) 

Roubo/furto Idem Idem (*) 
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O aluno deve restituir o bem 

roubado ou furtado 

Discriminação, difamação, 

divulgação de rumores ou 

mentiras, humilhação pública 

ou privada ( SMS, WEB, etc.) 

Idem Idem (*) 

Destruir intencionalmente 

material ou equipamento 

escolar ou bens pessoais de 

outrem 

Idem 

O aluno paga o valor do bem 

destruído ou a sua reparação 

Idem (*) 

Ameaçar ou intimidar 

colegas, professores ou 

funcionários 

Idem Idem (*) 

Agredir verbal, psicológica ou 

fisicamente colegas, 

professores ou funcionários  

Idem Idem (*) 

Infração Procedimento Medida 

 

OBSERVAÇÕES 

 Não esquecer que determinados casos (*) poderão incluir a chamada das forças de 

segurança e/ou informação ao Ministério Público porque se constituem como crimes, 

passíveis de punição legal/penal). 

 

 Como medidas a aplicar para infrações Muito Graves temos ainda (como consta no 

Estatuto do Aluno): 

- Transferência de escola; 

- Expulsão da escola; 

- Suspensão preventiva. 

Estas medidas são aplicáveis quando se esgotam as outras medidas ou não exista, 

notoriamente, um modo de responsabilização no sentido do cumprimento dos deveres 

enquanto alunos. 

 A aplicação das medidas respeitantes às infrações categorizadas como “Muito graves” 

é da incumbência do Diretor do Agrupamento (podendo, contudo, a Equipa ser 

ouvida/auscultada) com exceção da Repreensão Registada, que é da incumbência do 

respetivo Professor. 
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 A abordagem/análise a uma situação que seja, nesta tipificação, categorizada como 

“Grave” ou “Muito grave” deve ser devidamente contextualizada como episódio único 

e singular que é. Isto implica que a mesma seja imbuída do Bom Senso, considerando 

para tal o perfil do aluno:  

o reincidência ou não, por exemplo; 

o intencionalidade em magoar física e/ou psicologicamente com gravidade ou 

não, por exemplo; 

o a moldura penal/legal, por exemplo; 

o outras que possam ser pertinentes para a situação e que possam atuar como 

atenuantes ou agravantes. 
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