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ESTRATÉGIA 

Definição dos papéis de todos os membros da comunidade educativa 

Para a resolução do problema da indisciplina todos são chamados a colaborar. 

Professores / Educadores 

 Cumprir as regras do seu Código de Conduta; 

 Ensinar as regras de bom comportamento e de boa educação; 

 Fazer cumprir as regras definidas pelo Código de Conduta dos alunos e pelo 

Regulamento Interno do Agrupamento; 

 Em caso de não cumprimento das regras: 

o Advertir; 

o Repreender; 

o Encaminhar devidamente cada caso. 

 

Pessoal não docente 

 Cumprir as regras do seu Código de Conduta; 

 Fazer cumprir as regras definidas pelo Código de Conduta dos alunos e pelo 

Regulamento Interno do Agrupamento; 

 Em caso de não cumprimento das regras: 

o Advertir; 

o Repreender; 

o Encaminhar devidamente cada caso. 

 

Pais e Encarregados de Educação 

 Colaborar com o Professor Titular da Turma/ Diretor de Turma, no cumprimento do 

Código de Conduta dos alunos; 

 Ensinar regras de boa educação aos seus educandos; 

 Esclarecer as suas dúvidas junto dos professores (Titular de Turma/ Diretor de Turma); 

 Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento. 

Alunos 

 Respeitar as regras do seu Código de Conduta; 

 Cumprir os deveres impostos pelo Regulamento Interno do Agrupamento; 

 Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente;  

 Respeitar os colegas; 

 Promover um bom clima de escola; 

 Preservar os espaços e equipamentos; 

 Esforçar-se para atingir níveis de excelência. 
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Direção 

 Providenciar a informação dos Códigos de Conduta e a implementação do Plano de 

Ação de combate à indisciplina; 

 Tomar as decisões finais nos casos de comportamentos de maior gravidade; 

 Manter uma relação tão próxima quanto possível com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos. 

 

CÓDIGOS DE CONDUTA 

 

Dos professores e pessoal não docente 

 Têm que exercer o seu papel de figura de autoridade; 

 Devem conhecer bem as suas funções e os procedimentos do Agrupamento; 

 Têm que fazer cumprir as normas e as regras do Agrupamento e agir de acordo com os 

procedimentos instituídos; 

 Devem ser pontuais e assíduos; 

 Devem respeitar os alunos e todos os membros da comunidade escolar e fazer-se 

respeitar; 

 Devem comunicar superiormente sempre que algo não esteja a correr de acordo com 

o previsto; 

 Devem atuar de imediato e de acordo com a sua função; 

 Devem garantir que os espaços fiquem limpos e arrumados; 

 Por analogia e como exemplo, não podem utilizar telemóveis ou outro equipamento 

multimédia em espaço de aula. 

Dos Pais e Encarregados de Educação 

 Devem acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando, por cuja educação 

são responsáveis; 

 Devem exigir o cumprimento das regras básicas de boa educação e das regras 

definidas no código de conduta dos alunos; 

 Devem manter-se informados sobre tudo o que se relaciona com a vida escolar do seu 

educando; 

 Devem comunicar com o Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma sempre que 

julguem pertinente ou que sejam convocados; 

 Não devem interromper as aulas; 

 Devem participar ativamente na gestão de problemas de indisciplina; 

 Devem verificar, regularmente, as mensagens da escola através da caderneta escolar; 

 Devem verificar, regularmente, o caderno diário e acompanhar os trabalhos de casa do 

seu educando; 
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 Devem justificar as faltas do seu educando no prazo e termos previstos na lei. 

 Devem certificar-se de que os seus educandos se organizam de forma a gerir os 

momentos de trabalho e lazer; 

 Devem promover uma cultura de trabalho, de empenho e de brio pessoal. 

Dos Alunos 

 Devem respeitar os professores, pessoal não docente e os outros alunos; 

 Têm que acatar as ordens ou instruções reiteradas por professores e/ou pessoal não 

docente; 

 Devem zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações escolares, 

material didático, mobiliário e espaços verdes da escola; 

 Devem comunicar ao professor ou funcionário, sempre e logo que seja detetado 

material danificado; 

 Devem trazer sempre consigo a Caderneta Escolar; 

 Devem ter atitudes corretas e de respeito, quer no recinto escolar e espaços 

circundantes quer nos transportes escolares; 

 Não podem utilizar patins, skates ou bicicletas dentro do recinto escolar. 

 

Na sala de aula: 

 É interdita a utilização de telemóveis ou outros equipamentos multimédia durante as 

aulas. Estes deverão estar desligados e dentro das mochilas ou malas. 

 Não devem levantar-se sem autorização; 

 Têm que fazer os trabalhos pedidos pelo professor e participar ativamente nas 

atividades propostas; 

 Não podem mascar pastilha elástica ou comer; 

 Não podem usar boné, gorro ou capuz; 

 Têm de deixar a sala de aula limpa e arrumada; 

 Devem entrar e sair de qualquer espaço escolar, de forma ordeira e educada. 


