AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO
Sede - Escola Secundária do Restelo

Tipificações das infrações e respetivas medidas disciplinares:

Grau
Um
(Ligeira)

Dois
(Grave)

Comportamento
a) Intervir na aula despropositadamente
b) Conversar/brincar durante a aula
c) Levantar-se sem autorização
d) Provocar os colegas
e) Mascar pastilha elástica
f) Gritar ou usar tom incorreto dentro da sala de aula
g) Usar boné, gorro ou capuz
h) Sujar o espaço escolar
a) Reincidência em qualquer das infrações ligeiras
b) Entrada e saída da sala de aula aos gritos e empurrões

Sanção (medida disciplinar associada)
Quem atua
Advertência do professor.
Professor
A reiteração implica comunicação escrita ao Diretor de Turma
Encarregado de Educação, pelo Diretor de
Turma.

O aluno limpa o que sujou.

Comunicação ao Encarregado de Educação.
Advertência severa e perda dos intervalos
desse dia ou estipulados.
c) Usar linguagem impropria (vulgo dizer asneiras)
Advertência severa. Marcação de falta em
aula.
d) Não acatar as ordens de professores e/ ou auxiliares
Participação disciplinar.
e) Escrever ou rabiscar no edifício ou material escolar
Perda dos intervalos para limpeza do que
sujou.
f) Utilizar, em sala de aulas, qualquer meio multimédia O material é confiscado, entregue na Direção
não autorizado
em envelope fechado e levantado pelo
Encarregado de Educação.
g) Participar em lutas, agredir física ou verbalmente Participação disciplinar. Situação passível de
colegas
suspensão até 3 dias.
h) Reagir, agressivamente, pela voz ou gestos, contra o
professor ou auxiliar
i) Recusa no cumprimento de qualquer medida disciplinar
associada a infrações ligeiras

Professor/auxiliar
Professor
Diretor de Turma
Direção
Auxiliar
Funcionários
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Três
(Muito
grave)

a) Reincidência em qualquer das infrações grave
b) Ofensas verbais com professores/auxiliares/colegas

Professor
Diretor de Turma
Direção
Auxiliar
Funcionários
c) Discriminação, difamação, divulgação de rumores ou Participação disciplinar. Serviço comunitário. Professor
mentiras
Diretor de Turma
d) Ameaças/intimidação (comunidade educativa)
Participação disciplinar. Participação à Escola Direção
Escola Segura
Segura. Suspensão de 5 até 10 dias.
e) Violência Física
f) Roubo/Furto
g) Destruição de propriedade pessoal ou escolar
h) Reincidência na utilização indevida de material O material multimédia será confiscado pelo
multimédia
professor, entregue na direção e só será Professor
devolvido no final do ano.
Diretor de Turma
i) Recusa no cumprimento de qualquer uma das sanções Participação disciplinar. Serviço comunitário. Direção
que lhe seja aplicada
Eventual suspensão até 5 dias.

Pontualidade

a) Atraso superior a 10 minutos.
b) Atraso inferior ou igual a 10 minutos.

Comunicação ao Encarregado de Educação
com marcação de reunião de caracter
urgente, em qualquer situação.
Participação disciplinar. Suspensão até 5 dias

a) Marcação de uma falta de presença.
Professor
b) À quarta ocorrência e seguintes marcação Diretor de Turma
de uma falta de presença não passível de
justificação.
O Presidente da CAP

_______________________________________________________

