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1. Introdução 

 

 

 

 O presente Código está enquadrado no Projeto Educativo da Escola, respeita o 

seu Regulamento Interno e o Estatuto do Aluno e Ética Escolar - Lei n.º 51/2012, de 5 

de setembro. 

 O elevado número de casos de indisciplina na nossa escola levou à 

necessidade de criação de um código de conduta.  

 O código de conduta tem por objetivo resolver as situações de ordem 

disciplinar dos alunos e promover a integração dos mesmos na comunidade escolar. 

Como tal, devem ser respeitados um conjunto de direitos e deveres inerentes à vida 

em sociedade e definidos no Regulamento Interno e que são promotores de um bom 

ambiente educativo. 

 A disciplina é fundamental para a eficácia do processo de ensino, bem como 

para um bom relacionamento entre os membros da comunidade escolar. Promove o 

desenvolvimento de uma cultura de corresponsabilização de pais e encarregados de 

educação no acompanhamento de percurso escolar dos seus educandos, 

nomeadamente, em situações de incumprimento, por parte dos alunos, dos deveres 

de pontualidade, assiduidade, disciplina e empenho nas atividades escolares. 

 A indisciplina, a insegurança, o absentismo e a perda de autoridade constituem 

um obstáculo à afirmação da Escola como instituição promotora de uma cultura de 

qualidade e excelência no ensino. 

 Este código baseia-se nas questões disciplinares vividas na escola e nele 

estão tipificadas ocorrências com as respetivas medidas educativas corretivas e 

sancionatórias.  

 Deste modo, pretende-se uniformizar procedimentos e formas de agir, 

promovendo a diminuição do número de ocorrências e de participações disciplinares, 

divulgando a importância de valores éticos, sociais e culturais indispensáveis na vida 

em sociedade. 
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2. Código de Conduta dos Alunos 

 

 

2.1. O aluno tem direito a: 

 

a)  Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da escola; 

b)  Ter um ensino e uma educação de qualidade; 

c)  Ter acesso a um projeto educativo que proporcione o seu desenvolvimento pleno, 

físico, intelectual, moral, cultural e cívico; 

d)  Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido - Quadro de 

Mérito; 

e)  Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o 

voluntariado, provas desportivas, projetos artísticos - Quadro de Valor; 

f)  Beneficiar de apoios dos serviços de ação social escolar que lhe permitam 

ultrapassar eventuais dificuldades do tipo sociofamiliar, económico ou cultural, que 

dificultem o acesso à escola ou ao processo de ensino; 

g)  Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades 

escolares ou às suas aprendizagens, através dos serviços especializados de apoio 

educativo; 

h)  Beneficiar de Apoios Educativos / Educação Especial adequados às suas 

necessidades educativas; 

i)  Ter acesso à frequência de aulas de Apoio Pedagógico Acrescido / Reforço 

Curricular, sob proposta do Conselho de Turma e decisão da Direção; 

k)  Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física 

e moral; 

l)  Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 

ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 

m)Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual; 

n)  Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de 

administração e gestão da escola, na criação e execução do respetivo projeto 

educativo, bem como na elaboração do regulamento interno; 

o)  Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos / Delegado e subdelegado e 

demais funções de representação no âmbito da escola, bem como ser eleito, nos 

termos da lei e do regulamento interno da escola; 

p)  Apresentar críticas construtivas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e 

ser ouvido pelos professores, diretores de turma e órgãos de administração e 

gestão da escola em todos os assuntos que justificadamente forem do seu 

interesse; 

q)  Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de 

tempos livres; 

r)  Participar nas atividades da escola contempladas no Plano Anual de Atividades e / 

ou outras propostas pelo Conselho de Turma e outras estruturas; 

s)  Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de 

auto e heteroavaliação; 
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t)  Ser informado sobre o regulamento interno da escola e sobre todos os assuntos 

que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o plano de 

estudos, o programa e objetivos de cada disciplina, os critérios de avaliação, 

matrizes, apoios socioeducativos, as normas de utilização e de segurança / plano 

de emergência; 

u)  Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da 

aprendizagem nas situações de ausência devidamente justificada às atividades 

escolares; 

v)  Conhecer antecipadamente a ementa das refeições, a qual deverá ser afixada no 

final da semana anterior, na sala de alunos, papelaria, e refeitório. 

 

 

2.2. O aluno tem o dever de: 

 

a)  Estudar e empenhar-se nas atividades da escola; 

b)  Trazer o material necessário para a aula e fazer os trabalhos; 

c)  Cumprir os horários e não faltar; 

d)  Levantar o braço sempre que quiser intervir, respeitando as orientações do 

professor; 

e)  Ouvir em silêncio os professores, funcionários e colegas; 

f)  Entrar e sair da sala de aula de forma ordenada e sentar-se corretamente na 

cadeira; 

g)  Obedecer às ordens de todos os professores e funcionários; 

h) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

i)  Tratar com respeito e correção os colegas, professores e funcionários; 

j)  Não “chamar nomes”, gozar ou humilhar colegas, professores, funcionários e 

familiares; 

k)  Não ameaçar, magoar ou exercer qualquer tipo de violência, física ou psicológica 

sobre os outros; 

l)  Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas pela escola; 

m)Ter sempre o cartão eletrónico de identificação de estudante e a caderneta escolar 

(3º ciclo), apresentando-os sempre que estes sejam solicitados; 

n)  Passar sempre o cartão à entrada e saída da escola; 

o) Ser cuidadoso com o uso dos materiais e zelar pelo bom estado e manutenção de 

todo o equipamento, deixando-o sempre arrumado; 

p)  Respeitar as regras de funcionamento dos diferentes espaços da escola, respeitar a 

ordem de chegada, na fila, e aguardar calmamente a vez para ser atendido; 

q)  Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa; 

r)  Conservar e manter limpas as instalações, o material didático, o mobiliário e os 

espaços da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

s)  Respeitar os bens dos outros; 

t)  Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

u)  Não possuir e não consumir substâncias não permitidas (bebidas alcoólicas, 

drogas, tabaco e outras) em todo o recinto escolar; 

v)  Não transportar nem utilizar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, ou 

outros instrumentos passíveis de perturbarem o normal funcionamento das 

atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a 

qualquer outro membro da comunidade educativa; 
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x)  Não captar, gravar ou difundir sons ou imagens, de atividades letivas e não letivas, 

sem autorização prévia dos professores e da Direção; 

z)  Apresentar devidamente assinadas pelos Encarregados de Educação as fichas, 

testes e demais documentos emitidos pela escola; 

w) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou 

em equipamentos ou instalações da escola e indemnizar os lesados relativamente 

aos prejuízos causados. 

 

 

 

 

3. Regras de Conduta na Sala de Aula 

 

a)  Ser assíduo e pontual; 

b)  Pedir autorização ao professor para entrar ou sair da sala; 

c)  Ter na sua posse o material necessário, incluindo o caderno / dossier em dia; 

d)  Respeitar as orientações e advertências do professor; 

e)  Solicitar autorização para pedir emprestado material ou para levantar / mudar de 

lugar; 

f)  Usar linguagem correta, sem dar respostas indelicadas ao professor ou aos 

colegas;  

g)  Deve levantar o braço e pedir para falar, para não interromper o raciocínio do 

professor ou dos colegas; 

h)  Fazer os trabalhos pedidos pelo professor e participar ativamente nas tarefas 

propostas; 

i)  Manter a sala arrumada e limpa; 

j)  Manter o telemóvel e outros aparelhos vídeo ou áudio desligados e guardados 

(mochila, saco); 

k)  Não deve pedir para ir à casa de banho durante a hora da aula; 

l)  Não pode usar boné, gorro ou capuz; 

m)Não pode mastigar pastilhas, comer ou beber. 

 

 

 

 

4.Tipificação de infrações / medidas disciplinares 

 

A aplicação de medidas disciplinares terá em conta os seguintes princípios:  

 

a)  A idade e o nível de escolaridade do aluno; 

b)  A correlação entre a gravidade do comportamento e a natureza da medida 

(corretiva ou sancionatória);  

c)  A correlação entre a frequência do comportamento inadequado e a sanção a 

aplicar.  
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No Quadro de Tipificação de infrações / medidas disciplinares, anexo, estão 

tipificados comportamentos de Graus I, II e III, que correspondem a infrações ligeiras, 

graves e muito graves. 

 

 Comportamentos de Grau I – Infrações Ligeiras  

- são resolvidos pelo professor ou funcionário, em primeira instância;  

- dão origem a uma participação de ocorrência;  

- são comunicados aos Diretores de Turma, Encarregados de Educação ou à Direção;  

- não dão origem a procedimento disciplinar, salvo em caso de reincidência. 

 

Comportamentos de Grau II – Infrações Graves 

- são resolvidos pela direção, após entrega de participação de ocorrência pelo Diretor 

de Turma;  

- podem dar origem à marcação de falta;  

- podem ser objeto de procedimento disciplinar;  

- podem dar origem à aplicação de sanção imediata, pela Direção;  

- dão origem à restrição no acesso a espaços ou a equipamentos. 

 

Comportamentos de Grau III – Infrações Muito Graves 

- são resolvidos pela Direção, após entrega de participação de ocorrência pelo Diretor 

de Turma;  

- são objeto de procedimento disciplinar;  

- dão origem à participação a forças policiais e / ou outros organismos. 

 

 

 

 

5. Normas gerais para todos os membros da comunidade educativa 

 

a)  Agir de acordo com o Código de Conduta e Regulamento Interno, em todas as 

atividades escolares, dentro e fora do recinto escolar; 

b)  Promover comportamentos adequados no sentido de assegurar o desenvolvimento 

de uma cidadania participativa e responsável; 

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

sua raça, cultura, religião, sexo e idade; 

d)  Respeitar as ordens e orientações dos órgãos de gestão, dos professores, dos 

assistentes técnicos e operacionais e demais agentes educativos da escola no 

exercício das suas funções; 

e)  Utilizar uma linguagem verbal e não-verbal adequada; 

f)  Manter o espaço escolar limpo; 

g)  Ser assíduos e pontuais; 

h)  Não utilizar telemóveis ou qualquer tipo de equipamento eletrónico de comunicação 

ou diversão na sala de aula; 

i)  Não possuir e não consumir substâncias não permitidas (bebidas alcoólicas, 

drogas, tabaco e outras) em todo o recinto escolar; 
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j)  Zelar pela boa conservação do material e equipamento da escola, dando-lhe o uso 

adequado; 

k)  Comunicar à Direção / Direção de Turma qualquer questão suscetível de ser 

prejudicial para o bem-estar de todos. 

 

 

 

 

6. Medidas de resposta a situações de indisciplina 

 

•  A Direção terá um elemento em permanência disponível para intervenção imediata 

em casos muito graves de indisciplina; 

•  O grupo de trabalho da prevenção da indisciplina está encarregue de assessorar a 

direção na implementação das medidas disciplinares; 

•  Independentemente da sua gravidade, as situações de indisciplina deverão, em 

primeiro lugar e sempre que possível, ser resolvidas pelos professores ou pelos 

funcionários;  

- Cabe ao diretor de turma resolver os casos de indisciplina mais leves, receber as 

participações de ocorrência, e tomar conhecimento de todos os procedimentos 

disciplinares;  

•  Em casos muito graves, os alunos serão levados de imediato ao gabinete da 

Direção. 

- Será chamado à escola, com a máxima urgência, o Encarregado de Educação 

para tomar conhecimento do comportamento do seu Educando; 

•  Nestes casos, será aplicada ao aluno, pela Diretora, a medida disciplinar corretiva 

ou sancionatória adequada à situação em causa e, se for caso disso, uma 

suspensão preventiva; 

•  Para situações de menor gravidade (Grau II), poderão e deverão ser consideradas 

outras soluções, em que o professor poderá mandar o aluno para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno (GAP); 

•  Os alunos deverão dialogar e refletir sobre a ocorrência sucedida, preenchendo a 

ficha de reflexão anexa, no sentido de apurar as causas que poderão estar na sua 

origem e fazer o registo escrito da situação, do qual poderá ser enviada cópia aos 

Encarregados de Educação; 

 

 

 

 

 

Camarate, junho de 2014 
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7. ANEXO 

Tipificação das Ocorrências / medidas disciplinares 

Grau Ocorrências Medidas disciplinares 

 

I 
(Ligeiras) 

Recusar-se a trabalhar/participar.  
Intervir na aula despropositadamente. 
Usar linguagem despropositada.  
Atirar objetos ao ar ou aos colegas na sala de aula. 
Conversar/brincar/comer/beber/jogar às cartas durante as aulas/pintar as unhas. 
Correr/dançar/cantar/gritar na sala de aula. 
Levantar-se sem autorização. 
Provocar os colegas. 
Adotar comportamentos despropositados.  
Usar bonés, gorros, capuzes dentro da sala de aula. 
Utilizar pastilha elástica. 
Sujar o espaço escolar: escrever ou desenhar nas paredes, no mobiliário ou no edifício.  
Não trazer/apresentar o cartão da escola. 
 

Comunicar ao Encarregado de Educação.  
Aplicar uma ou várias das seguintes medidas… 
 

Advertência. 
 
Outras medidas que levem o aluno a adequar o seu comportamento: 
O aluno faz um pedido de desculpas.  
O aluno faz cópia do código de conduta.  
O aluno limpa o que sujou. 

 

 

II 
(Graves) 

Reincidência de duas ou mais infrações ligeiras. 

Recusar-se a cumprir qualquer uma das sanções ligeiras que lhe seja aplicada. 
Não acatar as ordens de forma continuada. 
Usar linguagem imprópria (vulgo dizer asneiras) ou responder de forma incorreta a 
professores/funcionários. 
Não cumprir as regras dos espaços (refeitório, biblioteca, etc.). 
Entrar ou sair da sala de aula aos gritos, aos empurrões ou sem autorização. 
Provocar conflitos verbais ou físicos com os colegas/professores/funcionários. 
Estragar material e equipamento escolar.  
Utilizar telemóvel, auriculares ou qualquer meio multimédia, não autorizado pelo professor. 
Sair da escola sem autorização do Encarregado de Educação. 
 

Comunicar ao Encarregado de Educação, para vir à escola. 
Aplicar uma ou várias das seguintes medidas … 

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de 
certos materiais e equipamentos. 
Ordem de saída da sala de aula com marcação de falta injustificada. 
Repreensão registada. 
Atividade de integração na escola. 
Medida de suspensão até 3 dias úteis. 
O aluno tem de pagar o material ou equipamento que estragou. 
O material multimédia deverá ser entregue desligado ao professor e 
entregue na direção.  

 

III 
(Muito 
Graves) 

Reincidência de duas ou mais infrações graves. 

Recusar-se a cumprir qualquer uma das sanções graves que lhe seja aplicada. 
Recusar-se a cumprir a ordem de saída da sala de aula. 
Ameaçar/Intimidar (colegas, professores e funcionários). 
Injuriar ou difamar. 
Exercer Bullying. 
Responder de forma agressiva a professores/funcionários. 
Utilizar violência física ou psicológica para com professores/funcionários/colegas. 
Humilhar publicamente. 
Injuriar ou difamar. 
Destruir a propriedade pessoal ou da escola. 
Falsificar documentos/assinaturas/classificações. 
Furtar/roubar. 
 

Comunicar ao Encarregado de Educação, para vir à escola 
imediatamente. 
Aplicar uma ou várias das seguintes medidas… 
 

O aluno tem de pagar o material ou equipamento que destruiu.  
 
Medida de suspensão entre 4 e 12 dias úteis. 
Proposta de medida de Transferência.  
Proposta de medida de Expulsão. 
 
 
Obs:  

Certos comportamentos pressupõem a participação à Escola Segura/CPCJ. 

 


