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Regulamento Interno do Agrupamento – Atualizações de 6-02-2018 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Da necessidade de uniformizar procedimentos e sistematizar os mesmos aquando de ocorrências perturbadoras do normal funcionamento em 

contexto escolar, surgiu este documento, cuja forma original remonta já ao ano letivo 2015-2016. No presente ano procedeu-se a uma análise a 

atualização do mesmo, surgindo agora este Código de Conduta que tem como base para a sua elaboração o Estatuto do Aluno (Dec. Lei 

n.º51/2012, de 5 de setembro) bem como o Regulamento Interno do Agrupamento (atualizações a 6 de fevereiro de 2018). 

Paralelamente a este Código de Conduta funciona uma plataforma eletrónica, cujos links – por turma - serão sempre devidamente partilhados, e à 

qual se deverá aceder para se efetuar o registo das ocorrências. 
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Infração Tipo de 

Infração 

Medida Disciplinar 

Chegar atrasado à aula; Leve Medidas Disciplinares Corretivas: 

 

 Advertência1 (por parte do 
professor/funcionário): 
o O aluno corrige o comportamento/ 

repara os danos; 
 

Intervir na aula desrespeitando as regras instituídas, por exemplo, não esperando a sua vez 

interrompendo com frequência, não levantar a mão, levantar-se sem autorização… 

Conversar durante a aula; 

Estar virado(a) para trás ou para os colegas do lado; 

Brincar e rir durante a aula, sendo que esse comportamento não está enquadrado com o 

contexto; 

Ter o telemóvel ligado mesmo após indicação do docente em contrário; 

Usar pastilha elástica mesmo após indicação do docente em contrário; 

Usar gorro, boné, capuz mesmo após indicação do docente em contrário; 

Entrada ou saída da sala de aula de forma desordenada; 

Entrada, saída e-ou permanência nos diferentes espaços escolares de forma desrespeitosa; 

Sujar o equipamento escolar ou bens pessoais de outros membros da comunidade escolar; 

 

 

 

                                                
1
 A advertência consiste numa chamada de atenção, com vista a alertar para se evitar e corrigir comportamentos bem como a responsabilizá-los pelo cumprimento dos 

deveres como aluno. O preenchimento da ocorrência na plataforma servirá, neste caso, apenas para efeitos estatísticos da equipa, uma vez que a situação deverá ser 
resolvida pelos intervenientes.  
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Infração Tipo de 

Infração 

Medida Disciplinar 

 

Reincidência em qualquer das infrações leves; Grave Medidas Disciplinares corretivas:  

 Ordem de saída de sala de aula 2 e demais locais onde 

decorra o trabalho escolar; 

Não acatar as indicações – ordens dos docentes e pessoal não docente; Grave Medidas Disciplinares corretivas a Sancionatórias3: 

 Ordem de saída de sala de aula 4 e demais locais onde 

decorra o trabalho escolar; 

 Realização de tarefas e atividades de integração; 

 Condicionamento no acesso a certos espaços escolares 

ou na utilização de materiais e equipamentos; 

 Mudança de turma; 

Sair da sala de aula sem autorização;  

Entrada ou saída da sala de aula aos gritos, empurrões, provocando desacatos; 

Entrada, saída e-ou permanência nos diferentes espaços escolares aos gritos, 

empurrões, provocando desacatos; 

Ter atitudes despropositadas dentro da sala de aula (berros, gritos, tom incorreto, 

recusar-se a participar nas atividades, desrespeitar o material fornecido pelo 

professor,…) 

Usar linguagem imprópria (dizer asneiras); 

 

 

                                                
2   No caso de ordem de saída de sala de aula, deve ser marcada falta injustificada ao aluno(a) e o mesmo(a) deve manter-se na escola, com tarefa atribuída. Deve 
também proceder-se à comunicação ao DT e EE- via mais expedita.  
3 Poderão ser cumulativas – a decidir pela equipa, tendo em conta o historial do aluno, entre outros fatores. 
4
   No caso de ordem de saída de sala de aula, deve ser marcada falta injustificada ao aluno(a) e o mesmo(a) deve manter-se na escola, com tarefa atribuída. Deve 

também proceder-se à comunicação ao DT e EE- via mais expedita. 
Não esquecer igualmente o preenchimento da ocorrência na plataforma. 
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Infração Tipo de 

Infração 

Medida Disciplinar 

Reincidência em qualquer das infrações graves; Muito 

Grave 

Medidas Disciplinares 

Sancionatórias: 

 A repreensão registada5; 

 Suspensão até 3 dias; 

 Suspensão de 4 a 12 

dias; 

 Transferência de escola; 

 Expulsão da escola; 

 

 

Provocar os colegas, professores ou funcionários de modo jocoso ou satírico; 

Reagir agressivamente, pela voz ou pelos gestos, contra o professor, colegas ou funcionários; 

Provocar conflitos verbais ou físicos com os colegas, professores ou funcionários de forma violenta e premeditada; 

Gozar com os colegas, ofendendo-os e perturbando a aula; 

Ameaçar ou intimidar colegas, professores ou funcionários; 

Agredir verbal, psicológica ou fisicamente colegas, professores ou funcionários; 

Utilizar qualquer meio multimédia não autorizado pelo professor durante a aula, mesmo quando este adverte para 

não o fazer; 

Captar som ou imagens de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia dos professores ou elementos da 

Direção; 

Difundir, nomeadamente via internet ou através de outros meios de comunicação, sons ou imagens de atividades 

letivas e não letivas, sem autorização prévia dos professores ou elementos da Direção; 

Roubo/furto; 

Destruir intencionalmente material ou equipamento escolar ou bens pessoais de outrem; 

Discriminação, difamação, divulgação de rumores ou mentiras, humilhação pública ou privada ( SMS, WEB, etc); 

Recusa no cumprimento de qualquer medida disciplinar; 

 

                                                
5 Da competência do professor.   
Não esquecer igualmente o preenchimento da ocorrência na plataforma. 
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OBSERVAÇÕES 
 

 Casos específicos de utilização de meios multimédia, nomeadamente telemóvel, podem implicar a entrega o equipamento ao Professor, que o 

faz chegar à direção e só podendo ser devolvido ao Encarregado de Educação, com o dever de apagar o som ou imagens captados (ou outros – 

caso de utilização indevida). 

 Casos específicos de dano ou destruição de materiais/bens, o aluno pode ter que pagar o valor do material/bem destruído ou a sua reparação. 

 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). 

 A aplicação das medidas respeitantes às infrações categorizadas como “Graves” é da incumbência do Diretor do Agrupamento (podendo, 

contudo, a Equipa ser ouvida/auscultada), com exceção da Ordem de Saída da Sala de Aula, que é da incumbência do respetivo Professor. 

 A aplicação das medidas respeitantes às infrações categorizadas “Muito graves” é da incumbência do Diretor do Agrupamento (podendo, 

contudo, a Equipa ser ouvida/auscultada) – ou outros, como o Diretor-geral da educação, com exceção da Repreensão Registada, que é da 

incumbência do respetivo Professor. 

 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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 Relembra-se que todas as ocorrências deverão ser devidamente comunicadas à Equipa Multidisciplinar em funções, através do preenchimento 

dos registos de ocorrência – formulário eletrónico. Esses mesmos registos residem numa plataforma, cujo acesso é disponibilizado - link- 

durante os primeiro dois meses após o início do ano letivo. 

 É pedida atenção durante o preenchimento, respeitando os itens do formulário mas também o presente código de conduta. 

 

 
A Coordenadora  

 

 

__________________________ 

(Célia Quaresma Almeida) 

O Diretor do Agrupamento 

 

 

__________________________ 

(Renato Alves) 
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