
ANO LECTIVO 2010 / 2011 

CÓDIGO DE CONDUTA DO ALUNO NA SALA DE AULA 
 Em conformidade com o Regulamento Interno e o Projecto Educativo da Escola 

Secundária do Restelo, estabelece-se o compromisso de cumprimento das normas de conduta 

do aluno na sala de aula. 

REGRAS DE CONDUTA  
NA SALA DE AULA 

SANÇÕES RELATIVAS AO 
INCUMPRIMENTO DAS REGRAS 

1. Ser pontual. À quarta ocorrência e seguintes, marcação de 

uma falta de presença não passível de 

justificação. 

2. Ter na sua posse o material necessário, 

incluindo o caderno / dossier em dia. 

3. Manter o telemóvel ou aparelhos de 

audição musical desligados e guardados 

(mochila, saco…). Em aulas de avaliação 

formal (testes, etc.), colocar os telemóveis 

devidamente identificados e desligados no 

local indicado pelo professor, até ao fim 

da aula. 

À primeira ocorrência, entrega na Direcção 

com participação escrita e devolução 

apenas ao Encarregado de Educação. Em 

caso de incumprimento em situação de 

avaliação será anulado o resultado da 

mesma. 

Á segunda ocorrência do previsto nos pontos 3 a 

7, ou à primeira ocorrência, caso esta seja grave, 

será dada ordem de saída da sala de aula e 

encaminhamento para o Gabinete de Apoio ao 

Aluno com indicação do período de 

permanência e da tarefa a realizar e 

participação escrita da ocorrência, mantendo-

se em qualquer caso a anulação do resultado 

em situação de avaliação, prevista no ponto 3. 

Sempre que a tarefa a realizar fora da sala de 

aula não corresponda à totalidade das 

actividades desenvolvidas nesta, ou que não 

seja possível controlar a permanência do aluno 

na escola será marcada a respectiva falta, não 

passível de relevação. 

4. Respeitar as orientações e advertências do 

professor. 

5. Solicitar autorização para pedir emprestado 

material ou para mudar de lugar. 

6. Ao pedir a palavra, levantar o braço, sem 

interromper desnecessariamente o raciocínio 

do professor ou dos colegas. 

7. Usar linguagem correcta, sem dar 

respostas indelicadas ao professor ou aos 

colegas. 

8. Manter a sala arrumada e limpa. Limpeza e/ou arrumação da sala antes de 

autorização de saída. 

O aluno que persista no incumprimento das referidas regras ou viole outro dever 

previsto no Regulamento Interno, fica sujeito às medidas correctivas ou medidas 

disciplinares sancionatórias previstas no referido regulamento. 

Comprometo-me a cumprir e fazer cumprir estas regras de conduta e a aceitar as respectivas 

sanções em caso de incumprimento. 

Lisboa, ______ de ________________ de 2010 

O (A) Aluno(a)    O(A) Encarregado de Educação 

______________________  ________________________________ 

 

 

 

  


