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 Prevenção da Indisciplina 
2013/2014 

• Plano de Acompanhamento da 
ação educativa da Inspeção Geral 
da Educação e Ciência, Área de 
Intervenção III – Comportamento e 
Disciplina 

• Projeto de Ações de Melhoria 
(PAM) TEIP, ação de melhoria 4, 
com prioridade 3 

• Projeto Educativo da Escola 
2014/2017, capítulo IV. 

 

 

2014/2015 

• O Conselho Geral aprovou o CCA; 
• Os DT divulgaram o CCA nas 

reuniões com os EE ; 
• Os DT explicitaram o CCA no início 

do ano letivo aos alunos; 
• O GAA e os professores em Práticas 

de Cidadania  trabalharam o CCA;  
• O GPI e o GAA elaboraram Fichas de 

Atividades sobre CCA; 
• No PAA e no PAT foram incluídas 

atividades relacionadas com o CCA. 
• Utilização da Plataforma 
• Inclusão no PAT das Fichas de 

comportamentos desadequados 
Formação da Equipa de Prevenção da indisciplina:  
• Preparação do código de conduta 
• Organização da ação disciplinar 
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Objetivos  
Grupo de Prevenção da Indisciplina (GPI) 
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• Agilizar e uniformizar os procedimentos 
disciplinares 

• Divulgação das regras de funcionamento da 
escola 

• Estudar o fenómeno da (in)disciplina na escola 
• Contribuir para reduzir os casos de indisciplina 

e promover um ambiente educativo favorável 
às aprendizagens dos alunos. 

 



Atividades do GPI 
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• Criação de documentos/modelos 
 
• Relatos de Ocorrência 

 
• Uniformização de Processos 
 



Estatuto do Aluno e da Ética Escolar 
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Reunião do Conselho de 

Turma 
 
 

 
Direção 

 
 

Processos - Modelos 

Proposta de medida 
disciplinar 

Decisão de medida 
disciplinar 

 
Ocorrência 

 
 

Relato de ocorrência - 
Plataforma 

 
Grupo de Prevenção da 

Indisciplina 
 
 Audição do aluno 

Audição de interessados 
Proposta de decisão 
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Documentos/Modelos 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMARATE (403490) 
 

 
ATA DE AUDIÊNCIA ORAL DO ALUNO 

 
 
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, na Escola Secundária de Camarate, 

compareceu perante mim, Graça Figueiredo, instrutora do processo e do professor       , devido a 

ausência do encarregado de educação e com a respetiva autorização o/a aluno(a)     , número    , da 

turma     , do     º ano. 

Iniciada a audiência foi a interessada informada de que, da instrução do processo, com a análise das 

participações apresentadas, contatou-se o comportamento e as atitudes incorretas do(a) aluno(a) 

nos dias a seguir mencionados. 

Foi informado(a) que, considerados os objetivos de intervenção disciplinar e as circunstâncias 

relevantes na adequação da medida educativa disciplinar, conforme o previsto no artigo 24.º do 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o comportamento do(a) aluno(a) é passível de aplicação da medida 

educativa disciplinar estabelecida na lei 51/2012, de 5 de Setembro, no que diz respeito às alíneas: 

 

 

Consubstanciados nos seguintes factos:  

 

Ficando ciente dos aspetos relevantes para decisão do procedimento, a aluna pronunciou-se nos 
seguintes termos:   

 

Camarate,  

 

           O professor,                                              A aluna,                                             A instrutora,  

 

______________________                            __________________                         _____________ 

(Primeiro e último nome)                              (Primeiro e último nome)                              (rubrica)  

 
 



Documentos/Modelos 
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Código de Conduta dos Alunos 

 

• Elaboração do CCA 

    Calendarização 

    Análise de conteúdo 

    Tipificação das ocorrências 

• Discussão/Aprovação 
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Calendarização 

dezembro  
2013 

maio  
2014 

junho  
2014 

setembro 
2014                                     
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• Conceção e aplicação de instrumentos para recolha de dados sobre ocorrências  
  disciplinares/aluno/turma - final de dezembro de 2013. 
• Tipificação das ocorrências disciplinares/penas - final de maio de 2014. 
• Elaboração do Código de Conduta do Aluno - final de junho de 2014. 
• Divulgação e implementação do Código de Conduta do Aluno - ano letivo 2014-2015. 
 
Responsáveis: Direção, Coordenadores de Diretores de Turma, Diretores de Turma e Grupo de 
Prevenção da Indisciplina. 

2015 



Análise de conteúdo 
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Categorização: tendo em conta os intervenientes: Aluno-Aluno /Aluno-Professor / 
Aluno- Funcionário. 
Subcategorias: comportamentos adotados que violam os deveres dos alunos 
Descrição do comportamento e a sua frequência. 
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Tipificação das ocorrências/ Medidas disciplinares  



Discussão/Aprovação 

 
 

• Conselho pedagógico 

• Departamentos  

• Direção 

• Conselho geral 
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Dados da indisciplina 
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Dados da indisciplina 
 
 
     Relatos de ocorrências 
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Dados da indisciplina 
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Dados da indisciplina 
   
Base de Dados do GPI 
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Indicadores utilizados 

• Nº de Relatos de Ocorrência por ano/turma 

• Nº de alunos envolvidos em Relatos de Ocorrência 

• Nº Deveres Violados por ano/turma 

• Deveres mais violados 

• Tipos de Medidas disciplinares Aplicadas  

• Nº de Medidas Disciplinares Aplicadas por Turma  

• Nº de Medidas Disciplinares Aplicadas por Aluno 
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Dados da indisciplina 
 
 TEIP – Dados globais por período/ano letivo 
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Desafios do GPI 

• Tornar o processo disciplinar mais eficaz e mais 
célere 

• Levar os alunos a refletir sobre os seus  
comportamentos 

• Recolher e analisar os dados da indisciplina 

• Desenvolver atividades para a implementação 
do CCA 

• Contribuir para a prevenção da indisciplina 
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