
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Determinação e tipificação da medida disciplinar 

1. Na determinação da medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória a aplicar, deve ter-se em 

consideração a gravidade do incumprimento do dever violado, a idade do aluno, o grau de culpa, o seu 

aproveitamento escolar anterior, o meio familiar e social em que o mesmo se insere e os seus 

antecedentes disciplinares. 

2. São passíveis de aplicabilidade de medida educativa disciplinar, entre outros, os seguintes factos: 

a) Desobediência às ordens dadas por responsáveis hierárquicos; 

b) Falta injustificada com alegação de motivo de justificação comprovadamente falso; 

c) Comparência em estado de embriagues ou sob o efeito de estupefacientes ou drogas equiparadas; 

d) Roubo de dinheiro ou objetos de valor, com ou sem ameaças físicas; 

e) Agressão física, injúria ou desrespeito a qualquer elemento da comunidade educativa; 

f) Abandono da sala de aula sem autorização do Professor; 

g) Exercício de influência perniciosa no âmbito dos locais de ensino/aprendizagem por prática de atos 

contrários à lei, ordem pública e bons costumes, (gestos obscenos, insultos ou quaisquer outras ofensas 

proibidas por lei); 

h) Prática de jogos de azar; 

i) Prática de atos de insubordinação, indisciplina ou incitamento à sua prática; 

3. São circunstâncias atenuantes da infração disciplinar: 

a) A confissão espontânea da infração; 

b) O bom e exemplar comportamento anterior; 

c) O acatamento da ordem do superior hierárquico; 

d) O seu aproveitamento escolar: 

e) O reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 

4. São circunstâncias agravantes da infração disciplinar: 

a) A premeditação e/ou o conluio com outros colegas para a prática de infração; 

b) A acumulação e/ou reincidência de infrações; 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

c) A vontade determinada de, pela conduta seguida, produzir resultados prejudiciais à comunidade 

educativa; 

d) O facto de, durante o cumprimento de uma medida disciplinar, cometer outra infração; 

e) O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas determinado aquando da aplicação de medida 

disciplinar sancionatória. 

 

MEDIDAS CORRETIVAS: 

1- São medidas corretivas: 

a) Advertência ao aluno;  

b) Ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;  

c) Realização de tarefas e atividades de integração escolar;  

d) Condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, salvo se estes se encontrarem afetos a atividades letivas;  

e) Mudança de Turma.  

2. É da competência do Diretor a aplicação das medidas enunciadas nas alíneas c),d) e e), que, para o 

efeito, procede sempre à audição do Diretor de Turma ou do Professor Titular da Turma a que o aluno 

pertença, bem como do Professor tutor ou da equipa multidisciplinar.  

3. A aplicação destas medidas, à exceção da alínea a), deve ser sempre comunicada ao encarregado de 

educação. 

 

Ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar  

1. A ordem de saída da sala de aula é uma medida corretiva a utilizar pelo Professor em situações em que, 

fundamentadamente, impeçam o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, e implica o 

encaminhamento do aluno para o Gabinete Pedagógico e Disciplinar.  

2. A aplicação desta medida implica a obrigatoriedade do Professor indicar ao aluno as tarefas a realizar no 

Gabinete Pedagógico e Disciplinar, durante o período de exclusão.  

3. A aplicação desta medida implica a obrigatoriedade do Professor comunicar, por escrito, ao Diretor de 

Turma, no prazo de dois dias úteis, a marcação da falta disciplinar.  

4. A entrega fora de prazo da participação da ocorrência, a que se refere o número anterior, faz com que tal 

participação não produza quaisquer efeitos em termos meramente disciplinares. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tipo Comportamento/ Infração do aluno em espaço de aula ou no 
recreio da escola 

Medida disciplinar corretiva ou sancionatória 

Pouco 

Grave 

Entrar na sala de aula após o segundo toque. Advertência pelo Professor e registo de falta de presença.  

Intervir na aula despropositadamente. 

Advertência pelo Professor, Assistente Operacional/Técnico. 
Conversar/brincar durante as aulas 

Não acatar o aviso dado por um professor ou assistente 
operacional/técnico. 

Ter ligados no espaço de aula quaisquer equipamentos tecnológicos, 
designadamente, telemóveis, equipamentos, programas ou 
aplicações informáticas, exceto se necessários às atividades a 
desenvolver e expressamente autorizados pelo Professor. 

Advertência pelo Professor.  

O Aluno desliga o equipamento.  

Usar boné ou capuz dentro do espaço de aula ou pavilhões. Advertência pelo Professor, Assistente Operacional/Técnico ou Vigilante.  

O Aluno corrige o comportamento.  

Graves 

Repetir comportamentos Pouco Graves em sala de aula, que já 
foram alvo de chamada de atenção pelo Professor. 
 
Usar linguagem imprópria em sala de aula. 
 

Marcação de falta (injustificada) com ordem de saída do espaço de aula e comunicação ao 

encarregado de educação. 

 

Repetir, no espaço escolar, comportamentos Pouco Graves que já 

foram alvo de chamada de atenção pelo Professor, Assistente 

Operacional/Técnico. 

 

Usar linguagem imprópria em todo o espaço escolar. 

Advertência pelo Professor, Assistente Operacional/Técnico com comunicação por escrito ao 

diretor de turma. 

  

Escrever ou desenhar no mobiliário, paredes ou danificar o material 

escolar. 

O Aluno corrige o comportamento limpando o que sujou, reparando o dano, pagando o 

arranjo ou substituindo o bem lesado. Perda dos intervalos para limpeza do que sujou. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utilizar, sem captação de som ou de imagens, quaisquer 

equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos, programas ou aplicações informáticas, exceto se 

necessários às atividades a desenvolver e expressamente 

autorizados pelo Professor. 

 

O Aluno entrega o equipamento ao Professor, que o faz chegar à Direção, só podendo ser 

devolvido ao Encarregado de Educação.  

 

Reagir agressivamente, por palavras ou por gestos, contra os 

colegas. 

Se for no espaço de aula, marcação de falta (injustificada) com ordem de saída, 

encaminhamento do Aluno para o Gabinete Pedagógico e Disciplinar, com a indicação da 

tarefa a realizar.  

Se for no espaço exterior ou serviços, condução do Aluno ao Gabinete Pedagógico e 

Disciplinar ou à Diretora.  

Cumulativamente é objeto de repreensão registada.  

Muito 

Graves 

Reincidir em qualquer das infrações Graves.  Situação passível de suspensão entre 1 e 3 dias úteis.  

Sair do espaço de aula sem autorização.  

Sair da escola sem autorização.  

Recusar cumprir as ordens de saída do espaço de aula e/ou o 

encaminhamento para o Gabinete Pedagógico e Disciplinar ou 

Diretora.  

Fumar dentro do espaço escolar.  

Captar som ou imagens dentro do recinto escolar por qualquer meio 

exceto se necessários às atividades a desenvolver e expressamente 

autorizadas pelo Professor ou Diretora.  

O Aluno entrega o equipamento ao Professor, que o faz chegar ao Diretor de turma, só 

podendo ser devolvido ao Encarregado de Educação após instauração do processo disciplinar 

e apagados o som ou imagens captados.  

Situação passível de suspensão entre 4 e 12 dias úteis.  

Roubar ou furtar.  O Aluno restitui o bem roubado ou furtado.  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

Situação passível de suspensão entre 4 e 12 dias úteis.  

Destruir propriedade pessoal.  O Aluno paga o valor do bem destruído ou a sua reparação.  

Situação passível de suspensão entre 4 e 12 dias úteis.  

Reagir agressivamente, por palavras ou por gestos, contra o 

Professor, Assistente Operacional/Técnico ou Vigilante.  

Situação passível de suspensão entre 4 e 12 dias úteis. 

Discriminar, difamar ou divulgar rumores ou mentiras (em presença 

ou por quaisquer outros meios incluindo tecnológicos).  

Provocar, ameaçar, intimidar, perseguir Alunos, Professor, 

Assistente ou Vigilante.  

Agredir colegas no espaço de aula, espaços exteriores ou serviços.  

Recusar cumprir qualquer medida corretiva ou disciplinar 

sancionatória que lhe seja aplicada.  

Transportar, consumir ou facilitar o consumo de substâncias ilícitas 

(drogas e bebidas alcoólicas) 

Reincidir em qualquer das infrações Muito Graves.  

 Poderá ser aplicada ao aluno a medida disciplinar corretiva de mudança de turma se os comportamentos a justificarem. 


