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INTRODUÇÃO 

 

A necessidade da criação de um código de conduta decorreu da emergência de 

situações relacionadas com a indisciplina, cada vez mais frequentes, e do 

reconhecimento de que este facto afeta a qualidade da relação pedagógica entre 

professores e alunos, prejudicando o regular desenvolvimento do processo 

ensino/aprendizagem. 

Assumindo como principal objetivo a criação de um ambiente que assegure o 

desenvolvimento dos valores definidos no Projeto Educativo de Escola e, por 

consequência, uma educação para a cidadania participativa e responsável, este 

Código de Conduta considera as questões disciplinares vividas na escola e promove a 

plena integração dos alunos na comunidade escolar. Esta tarefa implica o 

envolvimento de toda a comunidade educativa no respeito pelos direitos e deveres 

definidos no Estatuto do Aluno (Lei nº 51/2012 de 5 setembro) e no Regulamento 

Interno da Escola, procurando a afirmação da escola enquanto instituição de 

importância primordial na difusão de conhecimentos, valores éticos, sociais, culturais e 

de cidadania indispensáveis na integração plena dos indivíduos na nossa sociedade.  

É também objetivo deste código o desenvolvimento de uma cultura de participação 

plena e responsabilização de pais e encarregados de educação no acompanhamento 

do percurso escolar dos seus educandos, as quais são determinantes na sua 

formação e aproveitamento escolar.  

Este documento pretende também reforçar a estratégia no que respeita à prevenção 

da doença e à minimização do risco de transmissão do Covid-19, procurando garantir 

condições de segurança e higiene neste estabelecimento de educação e ensino, 

através da adoção e cumprimento de um conjunto de medidas preventivas.  

Este documento será revisto sempre que se considere necessário. 
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CÓDIGO DE CONDUTA 

  

De acordo com a Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar, “a autonomia dos agrupamentos de escolas (…) pressupõe a 

responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa pela salvaguarda 

efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso à escola, bem 

como a promoção de medidas que visem o empenho e o sucesso escolares, a 

prossecução integral dos objetivos dos referidos projetos educativos, incluindo os de 

integração sociocultural, e o desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de 

fomentar os valores da pessoa humana, da democracia e exercício responsável da 

liberdade individual e do cumprimento dos direitos e deveres que lhe estão 

associados” (art.º 39º, ponto1). 

 

 

Operacionalização do Código de Conduta 

 

O código de conduta é apresentado e analisado em reunião de Conselho Pedagógico 

e posteriormente é aprovado em Conselho Geral. 

 Reencaminhado aos docentes e funcionários do agrupamento, assim como 

disponibizado na página web do agrupamento. Deverá ser colocado, igualmente, uma 

cópia do referido documento no dossier da coordenação dos diretores de turma. 

O coordenador de Diretor de Turma e o coordenador do 1º ciclo informa os DT’s/PTT’s 

sobre o modo de dar a conhecer o plano junto dos alunos e dos pais. 

O DT/PTT deve informar os alunos sobre o código de conduta e o quadro sobre a 

tipificação das infrações e medidas disciplinares e trabalhá-los nas primeiras aulas de 

Cidadania e Desenvolvimento. 

O DT/PTT informa os EE do código de conduta, principalmente no que respeita aos 

direitos e deveres dos diversos elementos da comunidade educativa. 

O documento será implementado no início de cada ano letivo, após as reformulações 

necessárias. 
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Os Objetivos 

 

Este plano constitui-se como uma ferramenta que procura colocar em prática um 

conjunto de iniciativas que permitam:  

A)Identificar os comportamentos adequados nos diversos espaços da comunidade 

escolar, numa ótica de promoção do bom clima de escola. 

B) Educar os alunos para os bons padrões de conduta e de cidadania. 

C) Identificar rapidamente as situações de indisciplina, dando-lhes uma resposta 

imediata;  

D) Responder, com soluções, a casos de indisciplina em sala de aula;  

E) Organizar e uniformizar procedimentos no que diz respeito a questões de condutas;  

F) Recolher informações e proceder a avaliações factuais sobre casos de indisciplina;  

 

 

Elementos do Plano 

 

Este Código de Conduta assenta num conjunto de princípios que orientam a conduta 

de todos os intervenientes:  

- Princípios de Conduta dos Docentes  

- Princípios de Conduta do Pessoal não Docente 

- Princípios de Conduta dos Encarregados de Educação  

- Princípios de Conduta dos Alunos. 

 

  

BOAS PRÁTICAS A IMPLEMENTAR PELOS DOCENTES 

 

Os professores, para além de conhecerem bem a Lei nº 51/2012 de 5 setembro e 

cumprirem as suas funções e as normas do Agrupamento em geral, devem contribuir 

ativamente para a promoção da disciplina, tendo em especial atenção os seguintes 

deveres: 

 

1. Exercer as suas funções com empenho e profissionalismo, orientando-as pelos 

princípios do rigor, da isenção, da justiça e da equidade; 
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2. Respeitar os alunos e todos os membros da comunidade escolar, 

independentemente da sua raça, cultura, religião, sexo e idade, e fazer-se 

respeitar; 

3. Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e 

isenção; 

4. 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; 

5. Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário 

participando-as às entidades competentes; 

6. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e 

respetivas famílias; 

7. Fazer cumprir e cumprir as normas e regras do Agrupamento, juntamente com 

os restantes agentes educativos;  

8. Agir de acordo com os procedimentos instituídos, atuando de imediato, em 

todas as atividades escolares, dentro e fora do recinto escolar;  

9. Comunicar, superiormente, sempre que algo não esteja a correr de acordo com 

o previsto; 

10. Dar cumprimento às orientações emanadas pela Direção; 

11. Ser assíduo; 

12. Utilizar o cartão eletrónico sempre que entra/sai do recinto escolar; 

13. Cumprir os horários; 

14. Ser pontual na entrada para evitar que os alunos fiquem à espera; 

15. Não deixar os alunos sozinhos dentro da sala de aula, nem no período da aula 

nem após o término da mesma; 

16. Ser pontual na saída (não deixar que os alunos saiam da sala antes do fim da 

aula ou nela permaneçam tempo a mais), para não dificultar a comparência dos 

alunos nas aulas seguintes; 

17. Não utilizar telemóveis ou outros equipamentos multimédia durante as aulas 

nem no período das reuniões, para uso pessoal; 

18. Não comer fora dos locais permitidos para o efeito; 

19. Utilizar uma linguagem verbal e não-verbal adequada; 

20. Fazer um esforço construtivo para criar condições de aprendizagem saudáveis, 

seguras e justas; 

21. Promover comportamentos adequados no sentido de assegurar o 

desenvolvimento de uma cidadania participativa e responsável; 
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22. Relembrar os alunos das normas regulamentares existentes, de forma a 

responsabilizá-los para o cumprimento das mesmas. Em caso de não 

cumprimento das regras:  

• Advertir; 

• Repreender; 

• Encaminhar devidamente cada caso; 

23. Garantir e verificar se todos os espaços ficam limpos e arrumados; 

24. Verificar no início e no final da aula se existe material danificado, comunicando 

ao funcionário do piso, que regista a ocorrência em documento próprio; 

25. Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e 

equipamentos e propor medidas de melhoramento e remodelação;  

26. Garantir a ordem na entrada e saída da sala de aula, zelando para a 

manutenção de um ambiente calmo; 

27. Autorizar alunos a sair da sala durante as aulas, somente em casos de extrema 

urgência, evitando a circulação de alunos pelos pátios e corredores;  

28. Em caso de ordem de saída de sala de aula, assegurar que o aluno é 

acompanhado por um assistente operacional para a Biblioteca Escolar levando 

uma atividade para cumprir. Registar a ocorrência em impresso próprio; 

29. Participar ao DT/PTT, o mais rapidamente possível, num prazo de 24 horas, as 

infrações cometidas pelos alunos. Informar o Encarregado de Educação na 

caderneta do aluno, GIAE e/ou contato direto; 

30. Se a ocorrência disciplinar for Muito Grave, o DT/PTT, após tomada de 

conhecimento do registo, deverá relatá-la diretamente à Direção; 

31. Deve o DT/PTT entregar uma cópia do registo de ocorrência no GAA, o mais 

rapidamente possível, após tratar a mesma com os respetivos intervenientes; 

32. Procurar ajudar os Encarregados de Educação a conhecer as regras e os 

procedimentos do Agrupamento; 

33. Participar de forma ativa na vida escolar, apresentando propostas/ideias de 

melhoria nos locais adequados para o efeito; 

34. Em termos de relações interpessoais entre profissionais, estas devem pautar-se 

pela responsabilidade, cooperação e respeito pelos outros e devem 

consubstanciar-se no diálogo e numa convivência harmoniosa e ponderada. 

 

 

BOAS PRÁTICAS A IMPLEMENTAR PELO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Para além dos deveres gerais previstos nos normativos em vigor, Lei n.º 51/2012, de 5 

de setembro, os funcionários devem: 
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1. Conhecer integralmente o Regulamento Interno, bem como o Código de 

Conduta; 

2. Colaborar na função educativa da Escola, cumprindo e fazendo cumprir o 

Regulamento Interno/ Código de Conduta; 

3. No âmbito das respetivas funções, são deveres profissionais do Pessoal Não 

Docente: 

• Utilizar o cartão eletrónico sempre que entra e sai do recinto escolar; 

• Ser assíduo e pontual; 

• Usar a bata / farda e respetiva identificação; 

4. Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos 

alunos; 

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

respeitar; 

6. Exercer a sua autoridade no âmbito das instalações escolares, no exercício das 

suas funções com empenho e profissionalismo; 

7. Assegurar a vigilância dos espaços que lhes foram destinados: 

• Identificar e participar dos alunos em situação de transgressão, 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar (por exemplo: o 

uso de palavrões, fumar no recinto escolar, violência para com os colegas, 

destruição e vandalismo dos espaços, de equipamentos e dos edifícios); 

• Procedimentos: 

→   Identificar o Aluno e o respetivo DT/PTT, registando o comportamento infrator 

em documento próprio, registo de ocorrência, o qual deverá ser o mais 

expeditamente entregue; 

→ Se a ocorrência disciplinar for Muito Grave, após registo, relatá-la diretamente      

à Direção; 

8.   Participar na organização e assegurar a realização e o desenvolvimento regular 

das atividades do estabelecimento de educação e ensino; 

• Procedimentos: 

→ Em caso do aluno estar em tempo letivo, ficar responsável por encaminhá-lo 

para a respetiva sala de aula; 

→ Em caso do aluno estar em período não letivo, encaminhar o aluno para a 

Biblioteca Escolar;  

9. Cooperar e zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e 

propor medidas de melhoramento e renovação; 

10. Garantir que os espaços fiquem limpos e arrumados; 
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11. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e 

respetivos familiares; 

12. Empenhar-se nas ações de formação em que participar. 

 

 

BOAS PRÁTICAS A IMPLEMENTAR PELOS PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 

Sem prejuízo das responsabilidades pormenorizadas pela Lei nº 51/2012 de 5 

setembro nos artigos 43 e 44, os Pais e Encarregados de Educação devem: 

1. Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

2. Certificar-se de que o seu educando toma o pequeno-almoço saudável e 

equilibrado, todos os dias, antes de vir para a escola; 

3. Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola, 

assumindo a sua responsabilidade pela transmissão de valores, pela 

definição de regras e limites e pelo cumprimento dos mesmos; 

4. Garantir que o seu educando cumpre rigorosamente os seus deveres, nos 

termos do presente Código de Conduta, em termos de comportamento e de 

empenho no seu processo de ensino e aprendizagem; 

5. Certificar-se de que o seu educando se faz acompanhar do equipamento e 

material necessário a cada uma das disciplinas, incluindo a caderneta escolar, 

o cartão do aluno e máscara; 

6. Cooperar com os professores, nas várias fases do processo de ensino e 

aprendizagem dos seus educandos, quando forem solicitados por aqueles para 

tal; 

7. Comunicar com o DT/PTT nas horas estipuladas para o efeito; 

8. Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua 

profissão e incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para 

com os professores, o pessoal auxiliar e os colegas da escola, para 

manter a disciplina e harmonia da comunidade educativa; 

9. Informar a escola e manter-se informado sobre todas as questões relevantes 

no processo educativo dos seus educandos, assim como qualquer tipo de 

ausência; 

10. Comparecer na escola com regularidade, a fim de se inteirar acerca da 

situação escolar do seu educando ou quando para tal for solicitado; 

11. Não interromper as atividades letivas, devendo dirigir-se, sempre, ao 

funcionário que se encontra na portaria; 
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12. Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu 

educando; 

13. Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço 

postal, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola 

em caso de alteração; 

14. Manter-se contactável, principalmente, no período de permanência do seu 

educando na escola; 

15. Verificar, regularmente, as mensagens da escola através da caderneta escolar 

e outras ferramentas escolares, nomeadamente o GIAE; 

16. Verificar, diariamente, o caderno diário/ classroom e acompanhar os trabalhos 

de casa do seu educando; 

17. Certificar-se de que o seu educando se organiza de forma a gerir os momentos 

de trabalho e de lazer. 

 

 

BOAS PRÁTICAS A IMPLEMENTAR PELOS ALUNOS 

 

Os alunos têm o dever, para além dos deveres gerais previstos nos normativos em 

vigor (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, secção II, artº.10º), de: 

1. Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não 

docente; 

2. Respeitar os outros alunos; 

3. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material 

didático, mobiliário e espaços escolares, fazendo correto uso dos mesmos; 

4. Ser assíduos, pontuais e empenhados no cumprimento de todos os seus 

deveres, no âmbito das atividades escolares; 

5. Utilizar o cartão eletrónico sempre que entra ou sai do recinto escolar; 

6. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da 

comunidade educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente 

violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem 

contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal 

auxiliar e alunos; 

7. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, 

de acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e 

psicológica dos mesmos; 

8. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educativa; 



Código de Conduta 

  

Agrupamento de Escolas de MOURÃO 

11 

9. Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do 

encarregado de educação ou da direção da escola; 

10. Não consumir substâncias psicoativas, em especial drogas, tabaco e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

11. Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não 

letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela Direção 

da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, 

quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa, 

cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada; 

12. Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de 

outros meios de comunicação, sons ou imagens captadas nos momentos 

letivos e não letivos, sem autorização do diretor da escola; 

13. Cuidar da sua higiene pessoal e apresentar-se com vestuário que se revele 

adequado, em função da idade, da dignidade do espaço e das atividades 

escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola; 

14. Reparar os danos, por si causados, a qualquer membro da comunidade 

educativa ou em equipamentos ou instalações da escola ou outras onde 

decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo 

possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos 

prejuízos causados; 

15. Não correr nos corredores da escola; 

16. Comunicar ao professor / assistente operacional / GAA, sempre e logo que seja 

detetado material danificado; 

17. Não promover/cometer qualquer tipo de fraude; 

18. Entrar e sair em todos os espaços escolares de forma ordeira; 

19. Não utilizar patins, skates, bicicletas ou outros meios similares, dentro do 

recinto escolar; 

20. Conhecer e cumprir a lei nº 51/2012, de 5 de setembro (“Estatuto do Aluno e da 

Ética Escolar”), o Regulamento Interno e o Código de Conduta; 

21. Ser responsável na marcação e gestão das suas refeições respeitando os 

horários estabelecidos (marcações e horas de refeição), sobre pena de 

sanção.  

 

Para além das regras anteriores, adotadas em todos os espaços escolares, existem 

outras que devem ser cumpridas pelos alunos: 
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→ Na sala de aula 

1. Ser assíduo e pontual, empenhando-se no cumprimento de todos os deveres; 

2. No início e no final de cada aula, o delegado de turma deverá cooperar com o 

professor na verificação do estado da sala e do seu equipamento (limpeza, 

material danificado ou desaparecido, etc.); 

3. Retirar o boné/chapéu da cabeça; 

4. Entrar e sair da sala de aula de forma ordeira, após autorização do professor; 

5. Não se levantar nem circular na sala sem autorização do professor; 

6. Respeitar a autoridade do professor; 

7. Ser correto e educado; 

8. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino 

aprendizagem; 

9. Respeitar as regras de comunicação; 

10. Intervir na sua vez, colocando o braço no ar, respeitando colegas e 

professores; 

11. Não perturbar a aula, mantendo-se atento, interessado e participando ativa e 

organizadamente nas atividades propostas; 

12. Evitar comentários inconvenientes e despropositados que distraiam os colegas 

e prejudiquem/perturbem o funcionamento da aula; 

13. Trazer sempre o material necessário a todas as disciplinas, assim como para a 

gestão do seu quotidiano, e preservá-lo; 

14. Salvo por autorização do professor (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, art.º 

10º, alínea r), é totalmente interdito qualquer tipo de utilização dos telemóveis 

ou outros equipamentos multimédia durante as aulas. Estes deverão estar 

desligados e dentro das mochilas ou malas; 

15. Não utilizar material multimédia, exceto em situações imprescindíveis para a 

aula e com autorização do docente; 

16. Não captar sons ou imagens, designadamente das atividades letivas, sem 

autorização prévia dos professores; 

17. Zelar pelo equipamento escolar, não o sujando ou danificando; 

18. Não comer e/ou beber nem mastigar pastilha durante a aula; 

19. Deixar a sala limpa e arrumada. 

 

→ Nos corredores / escadas 

1. Circular de forma ordeira; 

2. Não correr, não escorregar pelo corrimão nem empurrar ninguém; 

3. Não permanecer nos corredores e escadas; 



Código de Conduta 

  

Agrupamento de Escolas de MOURÃO 

13 

4. Não entrar em nenhuma sala sem autorização prévia para o efeito; 

5. Todo o lixo deve ser depositado nos recipientes distribuídos pelo recinto 

escolar; 

6. Usar sempre a máscara de proteção; 

 

→ No bufete / cantina 

      ANTES DA REFEIÇÃO:  

1. Dirigir-se ao refeitório apenas na hora de refeição designada no horário da sua 

turma; 

2. Respeitar a fila à entrada do refeitório; 

3. Não gritar ou falar demasiado alto e não empurrar; 

4. Passar o cartão na sua vez e entrar calmamente para receção do tabuleiro; 

5. Retirar o boné/chapéu da cabeça. 

 

            DURANTE A REFEIÇÃO:  

6. Respeitar os funcionários de serviço; 

7. Sentar de forma organizada; 

8. Saber conviver dentro do espaço; 

9. Não gritar ou falar demasiado alto; 

10. Não deitar papéis, alimentos ou água para o chão; 

11. Não sair da mesa sem terminar a refeição incluindo a fruta; 

12. Não trazer alimentos para fora do refeitório. 

 

            DEPOIS DA REFEIÇÃO: 

1. Deixar o espaço utilizado limpo; 

2. Arrumar a cadeira; 

3. Arrumar o tabuleiro no carro e sair ordenadamente; 

4. Colocar a máscara; 

 

→ Na biblioteca escolar  

1. Deixar a mochila no espaço reservado para o efeito; 

2. Dirigir-se à zona de atendimento, esperar a sua vez e informar o professor ou 

assistente operacional do que pretende fazer no BE; 

3. Respeitar o ambiente de trabalho e concentração, mantendo-se em silêncio e 

circulando de forma cautelosa; 

4. Utilizar, sem estragar, os documentos e equipamentos; 
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5. Após a consulta, colocar os materiais no carrinho que se encontra junto da 

zona de atendimento; 

6. Manter limpo e arrumado o lugar ocupado; 

7. Não comer e/ou beber em qualquer ponto da Biblioteca; 

8. Não utilizar telemóveis ou qualquer tipo de equipamento eletrónico de 

comunicação, salvo por autorização do responsável pelo espaço; 

9. Não alterar a disposição do mobiliário, sem a autorização do responsável pelo 

espaço.  

10. Usar sempre a máscara de proteção; 

 

 

→ Na casa de banho / balneários 

1. Manter o local limpo e usá-lo com correção; 

2. Deixar as torneiras fechadas depois de se servir das instalações; 

3. Não colocar papel, ou outros objetos, nas sanitas; 

4. Não danificar paredes, equipamentos ou mobiliário. 

 

 

→ Nos espaços exteriores 

1. Cuidar e preservar todos os espaços existentes no recinto escolar; 

2. Todo o lixo deve ser depositado nos recipientes distribuídos pelo recinto 

escolar. 

3. Não fumar dentro do recinto escolar (de acordo com a alínea g) do art.º 4º e 

25º da Lei nº37/2007, de 14 de agosto) – coimas entre 50€ e 750€;
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TIPIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES/PROCEDIMENTOS 

(dentro e fora da sala de aula)      

 

Grau Comportamentos Procedimentos Gerais 
Procedimentos 

Específicos 
Quem atua 

 

Atraso na entrada para a sala de aula. 

 

➢ Anotação do atraso no registo de 

controlo interno. 

 
 

 

➢  Chamada de atenção 

pelo docente ao aluno, 

individualmente. 

 

 

 

• Docente 

 

• Diretor de 

Turma  

 

• Professor titular 

de turma 

 

• Pessoal não 

docente 

Usar boné, gorro ou capuz na sala de aula. 

Intervir na aula sem pedir vez para falar. 

Levantar-se do lugar sem autorização. 

 

Menos 

Graves 

1. Entrar de forma desordeira na sala de 

aula. 

 

➢  Chamada de atenção pelo 

docente ao aluno, 

individualmente. 

 

 

➢ Repreensão oral ao 

aluno pelo docente, 

exigindo mudança de 

atitude. 

2. Comer e/ou beber (com exceção de água), 

mastigar pastilha durante a aula. 
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3. Conversar com os colegas sem 

autorização, durante as aulas. 

➢ Reconhecer perante a turma o 

comportamento incorreto, 

identificar o comportamento 

correto e formular um pedido de 

desculpas. 

➢ Informação ao diretor de 

turma/professor titular de turma e 

dar conhecimento ao 

Encarregado de Educação. 

 

➢ Registo na caderneta ou no 

programa GIAE. 

 

➢ No caso de o aluno não respeitar 

a ordem, o docente deve aplicar a 

medida disciplinar corretiva 

“ordem de saída da sala de aula”, 

de acordo com o procedimento 

em vigor descrito neste 

documento. 

 

 

➢ Obrigação de pedido de 

desculpa aos 

intervenientes e repor o 

comportamento correto. 

 

4. Sujar a sala de aula ou os restantes 

espaços escolares e os seus equipamentos. 

➢  Limpar o que sujou. 

➢ Obrigação de pedido de 

desculpa aos 

intervenientes e repor o 

comportamento correto. 
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Graves 

5.Reincidência permanente ou reiterada em 

qualquer das infrações “menos graves”.  

 

 

➢  Chamada de atenção pelo 

docente ao aluno, 

individualmente. 

 

 

➢ Participação ao DT/PTT da 

ocorrência (preenchimento do 

RO); 

 

➢ Em caso de ausência destes 

elementos, entregar RO no GAA; 

 

➢ Registo de falta disciplinar no 

GIAE. 

 

➢ No caso de o aluno não respeitar 

a ordem, o docente deve aplicar 

a medida disciplinar corretiva 

“ordem de saída da sala de aula”, 

de acordo com o procedimento 

➢ Reconhecer perante a 

turma o comportamento 

incorreto, identificar o 

comportamento correto e 

formular um pedido de 

desculpas. 

 

 

 

 

• Docente 

• DT/PTT 

• Pessoal não 

docente 

• Docentes em 

funções na 

Biblioteca 

Escolar 

• Encarregado de 

Educação 

• GAA 

• Conselho de 

Turma 

• Direção 

 

6.Não utilizar máscara ➢ Colocação imediata e 

obrigatória da máscara. 

 
7.Não acatar ordem de colocação de 

máscara 

8.Utilizar telemóveis ou leitores de áudio e 

vídeo em sala de aula/Biblioteca, sem 

autorização do responsável pelo espaço. 

➢ O equipamento é retirado 

ao aluno e entregue na 

direção com identificação 

e só poderá ser 

levantado pelo E.E. 

➢ No caso do aluno se 

recusar a entregar o 

equipamento, pedir a 

intervenção do D.T. e/ou 

do GAA. 

➢ O D.T. deve solicitar a 

9.Utilizar material multimédia sem 

autorização do docente 
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em vigor descrito neste 

documento. 

 

➢ No caso desta medida não ser 

respeitada, deve ficar registada a 

recusa de saída de sala de aula 

pelo aluno, o que constitui uma 

agravante. 

 

➢ Após análise dos R.O, agir de 

acordo com a Lei 51/2012, de 5 

de setembro no que se refere à 

aplicação de outras medidas 

disciplinares. 

comparência do E.E. na 

escola a fim de tomar 

conhecimento da 

ocorrência e recuperar o 

equipamento. 

➢ Em caso de reincidência, 

o equipamento poderá 

ser confiscado durante 1 

semana. 

10.Usar palavrões. ➢ Reconhecer perante a 

turma o comportamento 

incorreto, identificar o 

comportamento correto e 

formular um pedido de 

desculpas. 

11.Ter um comportamento inadequado 

perturbando o bom funcionamento da aula.  

 

12.Desrespeitar as instruções dadas pelo 

docente ou pessoal não docente. 

13.Não cuidar nem preservar os espaços 

existentes no recinto escolar.  

➢ Limpeza e manutenção 

dos espaços interiores e 

exteriores do recinto 

escolar. 

Muito  

Graves 

14.Reincidência permanente ou reiterada em 

qualquer das infrações “graves”.  

➢  Chamada de atenção pelo 

docente ao aluno, 

 

➢ No caso de o aluno não 

• Docente 
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15.Destruir propositadamente o material 

escolar. 

individualmente. 

 

➢ Reconhecer perante a turma o 

comportamento incorreto, 

identificar o comportamento 

correto e formular um pedido de 

desculpas. 

 

➢ Participação ao DT/PTT da 

ocorrência (preenchimento do 

RO); 

 

➢ Em caso de ausência destes 

elementos, entregar R.O no GAA; 

 

➢ Registo de falta disciplinar no 

GIAE. 

 

➢ Após análise dos R.O, agir de 

acordo com a Lei 51/2012, de 5 

de setembro no que se refere à 

aplicação de medidas 

respeitar a ordem, o 

docente deve aplicar a 

medida disciplinar 

corretiva “ordem de 

saída da sala de aula”, 

de acordo com o 

procedimento em vigor 

descrito neste 

documento. 

 

➢ No caso desta medida 

não ser respeitada, deve 

ficar registada a recusa 

de saída de sala de aula 

pelo aluno, o que 

constitui uma agravante. 

➢ Nas situações em que ao 

aluno destruir 

propositadamente 

bens/materiais do 

espaço, interior ou 

exterior, deverá o E.E. 

• DT/PTT 

• Encarregado de 

Educação 

• GAA 

• Conselho de 

Turma 

• Direção 

 

16.Difundir sons ou imagens captadas nos 

momentos letivos ou não letivos, sem 

autorização. 

17.Reagir agressivamente por palavras ou 

por gestos contra colegas, docentes ou 

pessoa não docente. 

18.Ameaçar colegas, docentes ou pessoal 

não docente. 

19.Agredir fisicamente qualquer elemento da 

comunidade escolar. 

20.Possuir drogas e/ou álcool. 

21.Fumar no espaço escolar. 

22.Recusa da ordem de saída de sala de 

aula 
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disciplinares. 

 

➢ Instauração de procedimento 

disciplinar, nas situações que se 

verificarem pela sua gravidade e 

reincidência. 

 

 

ressarcir o 

estabelecimento no valor 

avaliado para o prejuízo. 

 

➢ Nas ocorrências 18 a 21 

deve-se chamar as 

autoridades policiais, as 

quais devem lavrar o 

respetivo auto de notícia.  
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO 

(Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, secção I, art.º 22º) 

 

Medida Disciplinar Corretiva ou Medida Disciplinar Sancionatória: a violação pelo 

aluno dos deveres previstos no Código de Conduta do Agrupamento, de forma 

reiterada e/ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das 

atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa. 

 

 

PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

(Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, secção I, art.º 23º) 

 

O professor ou o membro do pessoal não docente que presencie ou tenha 

conhecimento de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 

participá-los imediatamente ao DT/PTT, no caso de se tratar de uma infração de 

maior gravidade (Muito Grave), diretamente à Direção do Agrupamento. 

 

O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituírem infração 

disciplinar deve comunicá-los imediatamente ao PTT/DT, o qual, no caso de se tratar 

de infrações de maior gravidade, os participa, no prazo de um dia útil, ao diretor do 

agrupamento. Neste sentido, a participação de Registo de Ocorrência por 

solicitação de alunos deve obedecer ao redigido no presente artigo da lei supra 

referida, exclusivamente. 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

(Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, secção I, art.º 24º) 

 

De acordo como Estatuto do Aluno e Ética Escolar, “todas as medidas disciplinares 

corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, 

dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos 

deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício da 

atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de toda a 

comunidade educativa”. 

Assim, “na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar 

deve ter-se em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as 
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circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse incumprimento se 

verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, 

familiares e sociais” (artº.25º, ponto1). 

Consideram-se circunstâncias atenuantes o bom comportamento anterior do aluno, 

o seu aproveitamento escolar e o reconhecimento com arrependimento da natureza 

ilícita da sua conduta (artº.25º, ponto2). 

Consideram-se circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a 

premeditação, conluio, a gravidade do dano provocado a terceiros, a acumulação de 

infrações disciplinares e a reincidência nelas (artº.25º, ponto3). 

 

 

Medidas disciplinares corretivas: 

(Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, secção I, art.º 26º) 

 

a) A advertência: (artº.26º, ponto 2 alínea a) e ponto 3) 

b) A ordem de saída da sala de aula e de mais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar1: (artº.26º, ponto 2 alínea b) e ponto 5) 

c) A realização de tarefas de integração na escola ou na comunidade (artº.26º, 

ponto 2, alínea c). 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de 

certos materiais e equipamentos sem prejuízo dos que se encontrem afetos a 

atividades letivas (artº.26º, ponto 2, alínea d). 

e) A mudança de turma (artº.26º, ponto 2, alínea e) 

 

A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva 

de ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, 

ou pela quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, implica a análise 

da situação em conselho de turma, tendo em vista a identificação das causas e a 

pertinência da proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou 

sancionatórias, nos termos do “Estatuto do Aluno e Ética Escolar” (art.º 26º, ponto 7). 

A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) é da competência 

do diretor do agrupamento de escolas que, para o efeito, procede sempre à audição 

do DT/PTT a que o aluno pertença, bem como do professor tutor (art.º 26º, ponto 8). 

Relativamente à alínea c), é passível de aplicação, entre outras, a ação de apoio aos 

assistentes operacionais nas tarefas de manutenção e limpeza de espaços escolares 

interiores ou exteriores. 
 

 



Código de Conduta 

  

Agrupamento de Escolas de MOURÃO 

23 

 

Medidas disciplinares sancionatórias: 

Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro (artº.28º) 

 

1 - As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada 

ao comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a 

configurar ser participada de imediato pelo professor ou funcionário que a presenciou 

ou dela teve conhecimento à direção do agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada com conhecimento ao diretor de turma e ao professor Tutor ou à equipa de 

integração e apoios ao aluno, caso existam. 

2 - São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada - (artº.28º, ponto2 alínea a) e ponto 3) 

b) A suspensão até três dias úteis – (artº.28º, ponto 2 alínea b) e ponto 4) 

c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis - (artº.28º, ponto2 alínea c) e 

ponto 4) 

d) A transferência de escola (artº.28º, ponto 2 alínea d) e pontos 8 e 9) 

e) A expulsão da escola (artº.28º, ponto 2 alínea e) e ponto 10) 

 

Complementarmente às medidas disciplinares sancionatórias referidas anteriormente, 

compete ao diretor do agrupamento de escolas decidir sobre a reparação dos danos 

ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre a 

indemnização dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros, podendo o 

valor da reparação calculado ser reduzido, na proporção a definir pelo diretor, tendo 

em conta o grau de responsabilidade do aluno e ou a sua situação socioeconómica. 

 

 

Procedimento a adotar em caso de Registo de Ocorrência com a aplicação da 

Medida Disciplinar Corretiva “Ordem de Saída de Sala de Aula” 

 

O professor, em sala de aula, deve tentar resolver as situações de incumprimento de 

regras, tomando medidas e utilizando as estratégias para que o aluno corrija o seu 

comportamento/atitude, recorrendo, se necessário ao “Registo de Ocorrência”.  

O “Registo de Ocorrência” pode implicar (ou não) uma medida corretiva imediata, 

designadamente “a saída de sala de aula” *. Caso se verifique, a resistência da saída 

do aluno da sala de aula deverá solicitar-se a intervenção do GAA, constando esta 

atitude como agravante, suscetível de aplicação de outras medidas. 

*O docente deverá adotar os seguintes procedimentos: 
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Docente da disciplina 

1. O aluno é encaminhado, por um assistente operacional, para a Biblioteca 

Escolar, onde irá realizar sob vigilância a atividade proposta pelo professor da 

disciplina onde se registou a ocorrência; 

2. O docente deverá redigir o mais rapidamente possível o RO e entregar ao 

respetivo DT/PTT. 

3. Em caso de ausência do DT/PTT, o R.O deve ser entregue no GAA. 

 

 

Diretor/a de Turma (DT) 

1. Na posse do Registo de Ocorrência deve comunicar o/à Encarregado/a de 

Educação (EE), por telefone ou presencialmente, conforme a gravidade da 

mesma. 

2. Deve reunir com o/a aluno/a em causa e dar-lhe a oportunidade de escrever no 

Registo de Ocorrência a sua versão. 

3. O/A DT tem autonomia para poder aplicar pequenas medidas corretivas em 

conjunto e, de acordo com o encarregado de educação. 

4. De acordo com a gravidade da situação ou reincidência grave, deverá reportar 

a ocorrência à Direção do Agrupamento Escolar. 

5. No caso da necessidade de convocar o Conselho de Turma, deverão estar 

presentes dois elementos do GAA. 

 

 

Resolução da medida corretiva aplicada: 

 

Uma vez resolvida a(s)  ocorrência(s) pelo DT, e/ou em conjunto com o/a EE/Conselho 

de Turma, deve ficar registada no documento (folha de registo de ocorrência) toda a 

intervenção efetuada, nomeadamente diligências e medida aplicada. A cópia do R.O 

deve ser entregue impreterivelmente no GAA, para registo e arquivo. 

Quando a ocorrência chega ao GAA, o técnico confirma se o aluno tem ou não Ficha 

Biográfica aberta no dossier e regista a intervenção efetuada. Este registo irá permitir 

a monitorização do parâmetro indisciplina, refletido no Projeto TEIP, do Agrupamento 

de Escolas de Mourão. 
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PRINCÍPIOS DE CONDUTA A IMPLEMENTAR EM CONTEXTO DE PANDEMIA 
(COVID-19) 

 
A. Condutas obrigatórias a implementar no quotidiano 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras 

de higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a 

maximização do distanciamento físico. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a 

ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

1. Utilizar sempre máscara; 

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA; 

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão; 

4. Reforçar a lavagem das mãos; 

5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados e lavar as mãos; 

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço; 

8. Evitar tocar em objetos /pertences de outros; 

 

 

 

 

 

Reformulação efetuada em janeiro/2022 

Homologado em reunião de Conselho Pedagógico de 

19 / Janeiro / 2022 

Aprovado no Conselho Geral 

______/______/______ 
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1.Sinalização das infrações observadas 

Grau Infração Cometida Assinalar com 
X a Infração 
Cometida 

 
Menos Grave 

1.Entrar de forma desordeira na sala de aula.  

2.Comer e/ou beber (com exceção de água), mastigar pastilha durante a aula  

3.Conversar com os colegas sem autorização, durante as aulas.  

4.Sujar a sala de aula ou os restantes espaços escolares e os seus equipamentos   

Grave 

5.Reincidência permanente ou reiterada em qualquer das infrações “menos graves”.  

6.Não utilizar a máscara.  

7.Não acatar a ordem de colocação de máscara.  

8.Utilizar telemóveis ou leitores de áudio e vídeo em sala de aula/Biblioteca, sem autorização do 
responsável pelo espaço. 

 

9.Utilizar material multimédia sem autorização do docente.  

10.Usar palavrões.  

11.Ter um comportamento inadequado perturbando o bom funcionamento da aula.  

12. Desrespeitar as instruções dadas pelo docente ou pessoal não docente.  

13. Não cuidar nem preservar os espaços verdes existentes no recinto escolar.  

 
Muito Grave 

14.Reincidência permanente ou reiterada em qualquer das infrações “graves”.  

15.Destruir propositadamente o material escolar.  

16.Difundir sons ou imagens captadas nos momentos letivos ou não letivos, sem autorização.  

17.Reagir agressivamente por palavras ou por gestos contra colegas, docentes ou pessoal não docente.   

18.Ameaçar colegas, docentes ou pessoal não docente.  

19.Agredir fisicamente qualquer elemento da comunidade escolar.  

20.Possuir drogas e/ou álcool.   

21.Fumar no espaço escolar.  

22.Recusa da ordem de saída de sala de aula.  

 

1. Existiu “Ordem de Saída de sala de Aula”?  SIM      Não     Em caso afirmativo, enviar tarefa. 
                                          

                                                                                                  Realizou     Não Realizou    (a preencher pela BE/GAA) 
 
 

2. Síntese da Intervenção 
 

Diligências efetuadas:                                    Resultado da intervenção (recurso à tipologia da Lei nº 51/2012, de 

5    de setembro, secção II, artº 24, nas suas alíneas): 

 
 
 
 
 
 
 

Participante: _____________________________________________ 

Dia: ____/____ / 201__ Hora: ____h___ 

Disciplina: _______________ / Local da ocorrência: _____________ 

Aluno: __________________________ N.º_____ Ano/Turma: _____ 

 

Tomada de Conhecimento do Diretor de Turma: 

________________________________      Data: ___/____/202___ 

 

Tomada de conhecimento do GAA:             Data ___/____/202__ 

________________________________ 

Encarregado/a de Educação: 

Contacto telefónico               Carta     

Presencial    

Contacto Presencial Alunos(as):     
   

 

Descrição sumária:    MDC           MDS    

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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3.Descrição da situação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: ___________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

Aluno/a 

 

 

 

Assinatura:___________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

Existência da necessidade de reunir Conselho de Turma: Não     Sim    Indicar o motivo: _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Em caso afirmativo, anexar parecer do Conselho de Turma. 

Tomada de conhecimento do Encarregado de Educação  

 

Assinatura:___________________________________________ Data: _____/_____/_____ 

 

 


