Agrupamento de Escolas de Santo André, Santiago do Cacém – 135513

TODOS OS ALUNOS TÊM O DIREITO E O DEVER DE FAZER CUMPRIR AS REGRAS DE SALA DE AULA
TODOS TÊM O DIREITO DE APRENDER

GRAU

Um
(Ligeira)

Dois
(Grave)

Três
(Muito grave)

Comportamento
A não entrada na sala de aula de forma ordeira a seguir à entrada
do professor.
Na entrada da sala e no decurso da aula, é considerado um
incumprimento desrespeitoso:
- O consumo de alimentos e de bebidas (exceto água), salvo nos
casos de absoluta necessidade por motivos de saúde e
devidamente autorizados pelo professor;
- Mastigar pastilha elástica;
-o uso de óculos escuros, chapéus, bonés, gorros;
No decurso das aulas o aluno deve:
- Manter-se sentado no lugar que lhe for determinado;
- Seguir com atenção e prontidão as indicações e instruções do
professor;
- Intervir de forma correta e ordeira, sem prejudicar os colegas nem
o curso da aula;
- Apresentar-se com o material didático necessário à prossecução
das atividades previstas e da caderneta escolar, nos ciclos de
escolaridade em que o respetivo uso é obrigatório;
- Respeitar a participação e intervenção dos colegas nas atividades
pedagógicas em curso;
- Pedir para sair da sala por motivos justificados, mediante
autorização do professor;
- Manter a sala de aula em boas condições de limpeza e
arrumação;
- A saída realiza-se de forma ordeira, após verificação do estado
de arrumo e limpeza da sala;
Reincidência em qualquer das infrações ligeiras.
Na entrada da sala e no decurso da aula, é considerado um
incumprimento desrespeitoso:
- A persistência de ruído e conversas em voz alta, após a
entrada;
- O uso de auscultadores (phones);
- O uso de vestuário inadequado, em função da idade, da
dignidade do espaço e da especificidade das atividades escolares
(exemplos a não usar: qualquer tipo de roupa com imagens ou
expressões agressivas, ofensivas ou obscenas; chinelos e
vestuário de praia; saias ou calções exageradamente curtos; tops
exageradamente curtos ou demasiado decotados; calças abaixo
da cintura com a roupa interior exposta, etc.).
Cada aluno senta-se no lugar que lhe foi fixado na planta da turma
(ou sala), definida pelo professor ou diretor de turma, salvo
indicação em contrário pelo professor em exercício.
A mudança de lugar, por decisão do professor em exercício, deve
ser imediatamente cumprida pelo aluno.
Na realização de qualquer instrumento de avaliação o aluno deve
contribuir para assegurar um ambiente silencioso adequado à
concentração de toda a turma.
Após o toque de saída da sala de aula, seja para intervalo ou no
final do turno, a saída é determinada por ordem expressa do
professor.
Reincidência em qualquer das infrações graves.
Na entrada da sala e no decurso da aula, é considerado um
incumprimento desrespeitoso:
- O uso de linguagem imprópria para se dirigir aos colegas ou ao
professor;
- O uso de telemóvel ou outro equipamento de comunicação (este
deve ser desligado e guardado, salvo motivo de força maior,
explicitado e autorizado pelo professor);
Nos instrumentos de avaliação, sob pena de anulação, o aluno
deve agir de forma responsável, séria e honesta na demonstração
dos seus conhecimentos sobre as matérias curriculares, sem
recurso a qualquer método fraudulento.
A aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala de
aula não deve constituir um bloqueio ao normal prosseguimento
da aula, pelo que, concordando ou não, o aluno deve cumprir a
decisão tomada, sendo que a sua recusa em sair constitui
agravante na análise do seu comportamento.
Ameaças/intimidação
(pares,
professores
e
funcionários);Perseguição, violência física e/ou verbal.
Humilhação pública ou privada (SMS, Web, etc.); Destruição de
propriedade pessoal ou escolar.
Reincidência na utilização indevida do material multimédia.

Medida/Penalização
Advertência do docente ou outro interveniente (de
acordo com o espaço da ocorrência);
Registo da ocorrência (por escrito) e informar a(o)
DT e este(a) informar a(o) EE;
Retirar os objetos cuja utilização é indevida - em
contexto de sala de aula -, que serão confiscados
pelo professor(a) e entregues na Direção
/Coordenadora de Escola EB Nº 1, onde,
posteriormente, serão entregues apenas ao EE.

Advertência ao aluno, registo na
caderneta/ caderno diário, informar o(a)
DT e este(a) informar a(o) EE.

Ordem de saída da sala de aula e enviar o aluno
para sala 40 (ESPAM) e/ou biblioteca (EB Nº 1)
com uma tarefa para realizar.
Retirar os objetos cuja utilização é indevida - em
contexto de sala de aula -, que serão confiscados
pelo professor(a) e entregues na Direção
/Coordenadora de Escola EB Nº 1, onde,
posteriormente, serão entregues apenas ao EE.
Trabalho comunitário (ajudar na limpeza das salas;
dos espaços exteriores; da Biblioteca ou do
refeitório).
Registo na caderneta/caderno diário, convocar o
EE.

Ordem de saída da sala de aula.
Marcação de falta disciplinar.
REINCIDÊNCIA: a sanção será a realização
de tarefas de integração.

Ordem de saída da sala de aula, participação ao
DT.
Registo na caderneta/caderno diário/convocar a(o)
EE.
Retirar os objetos cuja utilização é indevida - em
contexto de sala de aula -, que serão confiscados
pelo professor(a) e entregues na Direção
/Coordenadora de Escola EB Nº 1, onde,
posteriormente, serão entregues apenas ao EE.
Em
situações
em
que
ocorram
ameaças/intimidação, perseguição, violência
física e/ou verbal, humilhação pública ou privada
(SMS,
Web,
etc.),
a
alunos/professores/funcionários, aquelas devem
ser comunicadas ao DT e/ou à Direção no prazo
máximo de 24 horas.

Encaminhamento das situações para a
Direção, para análise e procedimento
disciplinar e/ou comunicação às
autoridades policiais.

•

As turmas devem manter a sala de aula em boas condições de limpeza e arrumação.

•

No final de cada dia, 2 alunos por turma/semana (sistema rotativo) devem verificar/limpar/arrumar a sala de aula.

Aprovado em plenário de delegados e subdelegados, bem como de representantes de EE a 30-11-2017

