Tipificação das infrações de comportamento/disciplinares e
correspondentes medidas corretivas/sancionatórias

Grau

Comportamento
a) Intervir na aula despropositadamente;
b) Conversar/brincar durante as aulas;

Medidas Corretivas
O primeiro aviso é do
docente da disciplina com
registo em documento
próprio;

c) Levantar-se sem autorização;

Pouco graves

d) Provocar os colegas;

O segundo aviso é do Diretor
de Turma.

Atuantes


Docente da
Disciplina

 Diretor de Turma;

e) Ter atitudes e manifestações emocionais
despropositadas dentro da sala de aula;
f) Não cumprir as tarefas inerentes ao asseio
e arrumação da sala de aula;
g) Não cumprir os preceitos inerentes ao uso
do uniforme escolar;
h) Entrar ou sair de sala de aula de forma
desordeira;
i) Comer, beber ou mascar pastilha elástica
nas aulas;
j) Entrar na sala de professores sem
autorização.
a) Reincidir três vezes em qualquer das
infrações pouco graves;
b) Usar linguagem imprópria para com
colegas ou agentes educativos;

Graves

c) Responder incorretamente a uma
advertência/chamada de atenção por
parte do agente educativo;
d) Escrever, rabiscar ou desenhar nas
paredes, mobiliário ou qualquer outra
parte do edifício; destruir material escolar;
e) Utilizar qualquer meio multimédia não
autorizado pelo agente educativo;
f) Não cumprir as regras dos espaços
(refeitório, biblioteca, pavilhão, etc.);

Comunicação ao
Encarregado de Educação
do acontecimento via
Caderneta do aluno;
Realização de tarefas e
atividades de integração
escolar, podendo ser fora do
horário letivo do aluno;

 Docente da
disciplina

 Diretor de Turma;
 Responsável pelas
horas não letivas.

Condicionamento da
frequência do aluno a
espaços, materiais ou
atividades;
O material multimédia será
desligado e confiscado pelo
agente educativo que o
entregará ao Diretor de
Turma.

g) Participar em lutas no recinto escolar;
h) Provocar conflitos verbais ou físicos com os
colegas;
i) Falar sem autorização ou perturbar os
momentos de avaliação.*

* a falta de comportamento
referida na alínea i) poderá
incorrer na anulação parcial
ou total do teste de
avaliação.

Este documento deverá constar do caderno diário do aluno e estar sempre na sua posse.
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Grau

Disciplinares

Medidas Sancionatórias

a) Reincidir três vezes em qualquer das
infrações graves;
b) Recusar ou não cumprir qualquer uma
das sanções que lhe sejam aplicadas;
c) Cometer atos de violência verbal ou física
para com professores, funcionários ou
colegas;
d) Discriminar;

Muito graves

e) Ameaçar/intimidar (pares, professores e
funcionários);
f)

Humilhar intencionalmente em público ou
privado (sms, Web, etc.);

g) Destruir intencionalmente a propriedade
pessoal ou edificada;

Atuantes

Notificação ao Encarregado
de Educação para vir à
escola.

 Docente da

Comparência do aluno na
Direção, que decidirá a
medida
sancionatória/processo
disciplinar a aplicar de
acordo com o Regulamento
Interno da Escola.

 Diretor de Turma;

disciplina;

 Responsável pelas
horas não letivas;

 Direção
Pedagógica

Caso haja danificação
intencional de mobiliário ou
outros materiais da Escola,
os custos da reparação
serão imputados aos pais e
Encarregados de Educação.

Colegial.

h) Apropriar-se intencionalmente de material
ou objetos pertencentes a outros agentes
educativos:

i) Danificar intencionalmente ou adulterar
registos e documentos escolares através
de qualquer método;

j) Ausentar-se das aulas ou da escola sem
prévia autorização do Diretor de Turma ou
Direção;

k) Divulgar ou exibir, em locais/meios

públicos, fotografias ou filmes realizados no
espaço escolar sem autorização da
Direção.

Aprovado em Conselho Pedagógico, 10 de setembro 2014

TOMADA DE CONHECIMENTO
Tomei conhecimento e comprometo-me a incentivar

Tomei conhecimento e comprometo-me a cumprir

o

as regras estabelecidas na Escola Luís Madureira.

meu

educando

a

cumprir

todas

as

regras

estabelecidas na Escola Luís Madureira.
Enc. Educação ___________________________
Data: ____/____/_____

Aluno ___________________________
Data: ____/____/_____

Este documento deverá constar do caderno diário do aluno e estar sempre na sua posse.
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