
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 

 

 

 

 

 

Numa tentativa de prevenir as situações de indisciplina e de conflitualidade no Agrupamento de Escolas da 

Batalha, o Plano de Melhoria prevê a criação de um código de conduta para cujo cumprimento é importante 

mobilizar toda a comunidade escolar (pais, alunos, professores e funcionários não docentes). Um bom 

serviço público de educação só é possível num ambiente pacífico e de respeito pelos valores fundamentais 

que regem as relações humanas e que estão consignados no projeto educativo deste agrupamento, no seu 

regulamento interno e, ainda, na legislação em vigor. 
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Definição dos papéis de todos os membros da comunidade educativa 

 

Na prevenção da indisciplina e da conflitualidade em ambiente escolar, é fundamental que todos os 
membros da comunidade educativa se empenhem, desempenhando com profissionalismo os papéis que 
são inerentes às suas funções. 

Diretor: 

Enquanto órgão executivo do agrupamento, a sua liderança é essencial na prevenção e reparação de 
situações de indisciplina e de conflitualidade, competindo-lhe: 

 Providenciar a informação do Código de Conduta. 

 Atuar, de forma tão célere quanto possível, face a situações críticas.  

 Tomar decisões nos casos de comportamentos infratores de maior gravidade. 
 

Pessoal docente:  

Deve exercer o seu papel de figura de autoridade: 

 Fazendo cumprir pelos alunos as regras definidas pela legislação em vigor, pelo Regulamento 
Interno da Escola e pelo Código de Conduta e procedendo, em caso de incumprimento, de 
acordo com as normas e procedimentos instituídos. 

 Conhecendo bem as suas funções e os procedimentos do agrupamento. 

 Chamando a atenção dos alunos para a importância do cumprimento das regras de bom 
comportamento e de boa educação. 

 Atuando, de forma tão célere quanto possível, face a situações críticas.  
 

 

Pessoal não docente: 

Deve exercer o seu papel de figura de autoridade: 

 Fazendo cumprir as regras definidas pela legislação em vigor, pelo  Regulamento Interno e pelo 
Código de Conduta, procedendo, em caso de incumprimento, de acordo com as normas 
instituídas. 

 Conhecendo bem as suas funções e os procedimentos do agrupamento. 

 Atuando, de forma tão célere quanto possível, face a situações críticas.  
 

 

Pais e Encarregados de Educação: 

Sendo responsáveis pela educação dos seus filhos e educandos, a sua colaboração com o agrupamento é 
vital, pelo que: 

 Devem velar pelo cumprimento das regras básicas de boa educação e das regras definidas no 
agrupamento e na lei, colaborando com o agrupamento neste objetivo. 

 Devem conhecer e cumprir o Regulamento Interno. 

 Devem manter-se informados acerca de tudo o que se relaciona com a vida escolar dos seus 
filhos e educandos. 

 Devem garantir a assiduidade e pontualidade dos seus filhos e educandos. 
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 Devem certificar-se de que os seus filhos e educandos organizam adequadamente os momentos 
de trabalho e de lazer, atendendo à sua idade e nível de ensino.  

 Devem garantir que os seus filhos e educandos se fazem acompanhar do material escolar 
necessário. 

 Devem informar a escola sobre qualquer questão relevante para o ensino-aprendizagem dos seus 
filhos e educandos. 

 Devem participar ativa e construtivamente na gestão de problemas de indisciplina no contexto 
escolar, não atuando com preconceito nem espalhando ou atuando com base em rumores. 

 
 

Alunos: 

Sendo os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, para que este tenha sucesso e decorra num 
clima adequado, devem: 

 Respeitar as regras do Código de Conduta e normativos em vigor. 

 Respeitar as instruções e ordens do pessoal docente e não docente. 

 Respeitar todos os membros da comunidade educativa. 

 Preservar os espaços e os equipamentos, nomeadamente colaborando com os docentes na 
verificação das condições de utilização das salas após cada actividade letiva. 

 Respeitar as regras de bom funcionamento de todos os espaços escolares. 
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Código de conduta 

Os alunos: 

a) Devem respeitar todos os membros da comunidade educativa, nomeadamente não utilizando 
linguagem ou gestos impróprios/ofensivos. 

b) Devem respeitar a integridade física, o bom-nome e a privacidade dos restantes membros da 
comunidade educativa, nomeadamente não utilizando linguagem ou gestos intimidatórios e/ou 
agressivos, não proferindo ameaças, não espalhando rumores ou mentiras, não humilhando nem 
incentivando comportamentos deste tipo por parte de outros alunos. 

c) Não devem trazer para o espaço escolar qualquer tipo de arma, branca ou convencional. 
d) Não devem consumir, traficar ou trazer para o espaço escolar bebidas alcoólicas e estupefacientes.  
e) Não devem consumir na escola os alimentos ou bebidas cuja venda nos espaços escolares não seja 

autorizada pela Direção Geral da Educação, nomeadamente, entre outros: 
1) Molhos: maioneses, ketchup, condimentos de mostardas e outros molhos; 
2) Refrigerantes, incluindo as bebidas com cola, ice tea, bebidas energéticas e bebidas desportivas; 
3) “Guloseimas”: rebuçados, caramelos, chupas, pastilhas elásticas e gomas; 
4) “Snacks”: tiras de milho, batatas fritas, aperitivos e pipocas doces ou salgadas; 
5) Chocolates em embalagens superiores a 50 g; 
6) Bolachas e biscoitos com cobertura e/ou recheados, bem como as “secas” que contenham, por 

cada 100 g, um teor de lípidos superior a 20 g e/ou um teor de açúcares superior a 20 g. 
f) Não devem fumar no espaço escolar. 
g) Devem acatar as ordens dos professores e funcionários, expondo os seus argumentos, caso os 

possuam, de forma correta e educada. 
h) Não devem mexer nos estores e material pertencente à escola sem autorização prévia do professor 

ou de quem tenha competência para tal. 
i) Não devem escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes, estores ou mobiliário da escola. 
j) Não devem destruir/danificar o material escolar e caso tal aconteça, ainda que inadvertidamente, 

devem disso dar conhecimento a professor ou a funcionário não docente. 
k) Não devem incentivar outros a destruírem/danificarem material escolar ou a utilizarem de forma 

indevida os espaços do agrupamento. 
l) Devem comunicar ao professor ou funcionário, sempre que detetem a existência de material 

danificado. 
m) No início e no final de cada aula, devem cooperar com o professor na verificação do estado da sala e 

do seu equipamento. 
n) Devem respeitar os bens pertencentes a outros membros da comunidade educativa, nomeadamente 

não os danificando, não os escondendo e não lhes mexendo sem autorização expressa do seu legítimo 
proprietário. 

o) Devem ser pontuais e esperar pelo professor no local em que têm lugar as atividades escolares, 
justificando os atrasos sempre que tal se justifique. 

p) Não devem participar em lutas dentro do recinto escolar. 
q) Não devem correr nem gritar nos corredores da escola. 
r) Devem entrar e sair na sala de aula ou em outros espaços escolares de forma ordeira, nomeadamente 

respeitando as filas e prioridades que existam, não obstruindo as passagens, não gritando e não 
empurrando outros. 

s) Caso não estejam em aula, não devem permanecer no interior dos blocos de salas de aula durante os 
tempos letivos.  

t) Não devem utilizar patins, skates ou bicicletas dentro do recinto escolar.  
u) Não devem utilizar os equipamentos informáticos e telemóveis nos espaços e locais em que tal lhes 

está vedado, salvo com autorização expressa do professor. 
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v) Não devem utilizar os equipamentos atrás referidos para violarem a privacidade alheia e/ou o sigilo e 
decoro exigível em ambiente escolar, nomeadamente gravando aulas e conversas ou 
tirando/publicando fotos de outras pessoas sem autorização do diretor. 

w) Não devem utilizar os equipamentos informáticos em utilização nas salas de aula para outros fins que 
não os previstos para a utilização em causa, nomeadamente para jogarem ou para participarem em 
chats privados. 

x) Nas salas de aula, não devem levantar-se do respetivo lugar ou sair sem autorização do professor. 
y) Nas aulas, devem solicitar a intervenção levantando o braço, aguardando que lhes seja concedida 

autorização para tal e não interrompendo as intervenções alheias.  
z) Devem sair da sala de aula com prontidão e de forma ordeira sempre que recebam ordem de saída, 

dirigindo-se imediatamente para o local designado para o cumprimento das tarefas que lhes forem 
atribuídas. 

aa) Não devem manter conversas não autorizadas na sala de aula, sejam ou não sobre matéria lecionada, 
sem autorização do professor. 

bb) Devem estar corretamente sentados nas salas de aula, não mascando pastilha elástica, não balançando 
as cadeiras, não utilizando vestuário ou acessórios que perturbem a visibilidade dos restantes alunos 
ou dificultem a monitorização das atividades pelo professor. 

cc) Não devem colocar vestuário, pastas, mochilas ou sacos sobre as mesas salvo autorização expressa do 
professor. 

dd) Quando realizam testes, apenas devem ter sobre a mesa o material indicado pelo professor. 
ee) Não devem comer nem ingerir líquidos nas salas de aula, salvo autorização expressa do professor. 
ff) Devem fazer-se acompanhar pelo material indispensável à boa execução das tarefas escolares. 
gg) Devem participar empenhadamente nas tarefas que lhes forem atribuídas, nomeadamente realizando 

e entregando os trabalhos de casa nos prazos estabelecidos. 

  

 



Tipificação de infrações / medidas de atuação 

TIPO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO ATUANTE 
L

ig
ei

ra
s 

 Não ser pontual  

 Entrar e/ou sair da sala de aula ou de outros espaços escolares aos gritos e empurrões 

 Manter vestuário, pastas e mochilas sobre as mesas 

 Conversar/brincar durante as aulas 

 Levantar-se sem autorização 

 Usar linguagem imprópria 

 Mascar pastilha elástica 

 Ter atitudes despropositadas dentro da sala de aula ou nos restantes espaços escolares 

 Mexer nos estores e/ou material pertencente à escola sem autorização 

 Sujar o espaço escolar  

 Permanecer no interior dos blocos de salas de aula, não tendo aula 

 Comer e/ou beber na sala de aula sem autorização 

 Não se fazer acompanhar do material escolar indispensável à boa realização dos trabalhos 

 Tentativa de entrar/sair do espaço escolar sem utilizar devidamente o cartão magnético 

 Utilizar patins, bicicletas e/ou skates no recinto escolar 
 

1. Admoestação/repreensão (participante/DT/PTT/E) 
2. O aluno deve corrigir o seu comportamento  
3. Eventual comunicação ao diretor de turma (DT) 
4. Eventual comunicação ao encarregado de educação (EE), nomeadamente 

em reunião futura (DT/PTT/E) 
5. No caso de o aluno não se fazer acompanhar do material escolar 

indispensável, é marcada falta de material em impresso próprio. Após 
acumulação de 3 faltas de material é marcada falta de presença. 

 

Educador 
Professor  
Funcionário 
Diretor de turma 

G
ra

v
e
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 Reincidir em qualquer das infrações ligeiras e/ou não corrigir o comportamento, quando solicitado 

 Não cumprir ordens 

 Usar linguagem agressiva, intimidatória e/ou provocatória 

 Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes, mobiliário e/ou qualquer outra parte dos edifícios e/ou danificar 
material alheio 

 Utilizar qualquer recurso, multimédia ou outro, não autorizado pelo professor ou fazê-lo ao arrepio das 
instruções recebidas ou das regras vigentes 

 Provocar conflitos e/ou incitar outros a fazê-lo 

 Entrar e/ou sair do espaço escolar sem utilizar devidamente o cartão magnético 

1. Comunicação ao DT/ PTT/E e ao GAA (participante) 
2. Eventual comunicação ao Diretor (DT/PTT/E) 
3. Comunicação escrita ao EE e solicitação para se deslocar à escola 

(DT/PTT/E).  
4. Pedido de desculpas por parte do aluno e correção do comportamento. 
5. E uma ou várias das seguintes medidas: 
o Admoestação/repreensão 
o Saída temporária do aluno da sala de aula para realização de tarefas 
o Instauração de procedimento disciplinar e eventual aplicação de  

medida disciplinar corretiva e/ou sancionatória 
 

Diretor 
Diretor de turma 
Educador 
Professor  
 
Participante: 
Diretor de turma 
Educador 
Professor  
PND 
 

M
u
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 Reincidir em qualquer das infrações graves  

 Recusar o cumprimento de sanção aplicada  

 Roubar, furtar e/ou destruir material alheio 

 Proferir ameaças, intimidar, perseguir e/ou fazer uso de violência física  

 Humilhar outrem, em público ou em privado, nomeadamente desrespeitando o direito à privacidade e bom 
nome  

 Possuir e/ou utilizar armas convencionais e/ou brancas 

 Possuir, consumir, traficar substâncias proibidas no recinto escolar 

1. Comunicação ao Diretor 
2. Comunicação ao GAA e ao DT, PTT ou E 
3. Comunicação ao EE e solicitação para vir à escola imediatamente. 
4. E, ainda, consoante os casos: 
o Saída temporária do aluno da sala de aula para realização de tarefas 
o O aluno deve apresentar-se ao Diretor 
o Instauração de procedimento disciplinar e eventual aplicação de  

medida disciplinar corretiva e/ou sancionatória 
o Participação à GNR/Escola Segura  e/ou CPCJ 

Diretor 
Diretor de Turma  
Professor 
 
Participante: 
Diretor de turma 
Educador 
Professor  
PND 
 

DT: diretor(a) de turma 
PTT: professor(a) titular de turma 
E: educador(a) 
GAA: Gabinete de Apoio ao Aluno 
CPCJ: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
 

 



 


