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A. Descrição e justificação deste PAM: 

 
Diminuir a Indisciplina, ação selecionada por se considerar na equipa de autoavaliação 
que ela condiciona e muito as aprendizagens e o sucesso da escola. O representante 
dos alunos realçou a importância de uma ação a este nível, pois poderá fazer refletir e 
implementar algumas práticas, que possibilitem uma melhoria a este nível. 

 
Enquadramento: 
Trata-se de um PAM enquadrado pela Lei nº 51/2012 - Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar e pelo Regulamento Interno do Agrupamento, no cumprimento do qual todos 
são responsabilizados. A eficácia dependerá do envolvimento efetivo de todos os 
atores, a começar pelos próprios Alunos, mas também de Professores, Assistentes 
Operacionais, Encarregados de Educação e mesmo parceiros externos que 
eventualmente seja necessário mobilizar. 

 
Objetivos: 
 

 Reduzir o número de ordens de saída da sala de aula. 

 Reduzir o número de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas. 

 Promover ações para sensibilizar a comunidade para as questões da 
indisciplina. 

Atividades a promover: 
1. Assembleias de turma no caso do 1ºciclo e 5º ano a serem feitas nos 45' de 

oferta complementar com reflexão sobre os comportamentos e registo dos 
mesmos. 

2. Instituir como as 2 regras de ouro no 1º e 2º ciclo:  "Entrar e sair ordeiramente 
da sala de aula"  e "levantar o braço para pedir autorização e aguardar 
autorização para falar". 

3. Elaboração/implementação de um guião de clarificação sobre procedimentos a 
adotar em situações de indisciplina. 

4. Promoção de reuniões com docentes por ciclo para esclarecer a legislação e 
clarificar o guião. 

5. Promoção de reuniões com Encarregados de Educação, com o DT e professores 
do Conselho de Turma que tenham problemas de comportamento nas suas 
aulas para reflexão sobre problemas concretos e apresentação de soluções. 

6. Reuniões com Encarregados de Educação mais práticas e direcionadas para os 
problemas das turmas 

7. Divulgação de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas aos alunos, que 
devem ser refletidas nas turmas, aquando da divulgação da aplicação. 
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8. Aplicação rigorosa por parte dos professores do Estatuto do Aluno. 
9. Criação de um grupo de apoio à disciplina nas 2 escolas - Gaspar e ESP. Este 

grupo passará a chamar-se GAD. 
10. Criação de uma Equipa de Coordenação da Disciplina (ECD) por um grupo de 

docentes para homogeneidade de procedimentos, criação do guião, balanços e 
relatórios trimestrais.  

11. Acompanhar alunos com comportamentos disfuncionais periódicos repetidos, 
utilizando a figura do professor tutor. 

12. Colocar uma coluna nas pautas sobre comportamento e monitorizar. 
13. A aplicação da medida cautelar de saída de sala de aula irá implicar o 

cumprimento de atividades cívicas na escola numa tarde livre no horário. 
14. Aumentar a vigilância por parte das assistentes operacionais durante as aulas 

e nos intervalos, agindo estes em conformidade. 
15. Fazer reuniões/workshops com assistentes operacionais sobre procedimentos 

e gestão de conflitos. 

 
A Disciplina – Organigrama: 
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B. Recomendações e procedimentos aos assistentes operacionais 
 

1. O assistente operacional é chamado à sala de aula para encaminhamento do 

aluno, que se portou mal em sala de aula.  

2. O assistente operacional encaminha o aluno para o GAD ou na ausência de 

docente no GAD para a Coordenação/Direção. 

3. Verificar se o aluno é acompanhado pela ficha de ocorrência de sala de aula 

(Anexo A) e pela caderneta (alunos do básico). 

4. Nos recreios, em altura de aulas verificar quem permanece nesses espaços. 

Questionar os alunos e verificar se se justifica a sua permanência. 

5. Caso haja barulho junto a salas de aula intervir, pedindo aos alunos para irem 

para outro local, explicando o motivo. 

6. Nos intervalos vigiar os alunos, nomeadamente ajuntamentos ou situações, que 

possam levar a agressões ou a discussões. Nestes casos intervir, chamar a 

atenção, preencher ficha de ocorrência, caso suceda uma situação grave. 

7. Em todo o recinto escolar e no seu tempo de permanência na escola atuar sempre 

que um aluno utilize linguagem imprópria ou tenha atitudes menos próprias. 

8. Ter uma atitude no espaço escolar pró-ativa, corrigindo comportamentos e 

atuando. 
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FICHA DE OCORRÊNCIA DISCIPLINAR EM SALA DE AULA (2º, 3º ciclo e Sec.)    ANEXO A 
 

 

Nome do aluno: Data:  

______/______/_______ Nº-  Ano - Turma - 

Nome do professor: 

 
Assinalar o tipo de ocorrência com X: 
 

Nível 1 
Perturbação da sala de aula 

Conversa constante com outros alunos 
 

 

Deslocações não autorizadas 
 

 

Incumprimento de tarefas 
 

 

Nível 2 
Comportamentos perturbadores 
com os pares 

Danos materiais a pertences de colegas ou furto a colegas 
 

 

Intimidação 
 

 

Agressão verbal 
 

 

Agressão física 
 

 

Nível 3 
Confronto com o professor 

Contestação às ordens dadas 
 

 

Intimidação 
 

 

Agressão verbal 
 

 

Agressão física 
 

 

Descrição de outro tipo de 
ocorrência: 
 
 

  

 

Descrição da ocorrência: 
(A descrição deve ser objetiva e sem juízos de valor, relatando tudo o que aconteceu e deve acompanhar 
o aluno, que é encaminhado para o GAD ou para a Direção/Coordenação). 
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PARTICIPAÇÃO DISCIPLINAR      ANEXO E 

 

 

___________________, professor(a) da disciplina________________, vem por este 

meio informar o(a) diretor(a) da turma ___, do ____º ano que o aluno____________ 

nº___, teve o seguinte comportamento:  

 

 

 

Foram testemunhas: 

 

 

 

    O (A ) professor (a )                                                                    O (A) diretor (a) de 

turma 

________________________                                                        

________________________ 

 

(Redigido em ___ / ___ / ____ )                                                ( Recebido em ___ / ___ / 

____ ) 

 

O (A) diretor (a) de turma tomou as seguintes providências: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O ( A) diretor (a) de turma 

_____________________________ 

 ______ / _____ / ______ 
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Doc. 3 -- Tipificação de Comportamentos/Medidas Disciplinares 
 

Visando uniformizar procedimentos em relação às ocorrências disciplinares com Alunos verificadas em sala de aula, nos espaços exteriores ou 

serviços, e respetivas medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias a adotar de acordo com a Lei nº 51/2012, deve ser aplicada a seguinte 

tabela. 

 

Tipo 
Comportamento/infração do Aluno em espaço de aula ou 

no recinto da escola 
Medida disciplinar corretiva ou sancionatória 

P
o
u

co
 G

ra
v
e
 

Atrasar-se para a aula mais de 5 minutos (10 minutos no 1º 
tempo) após o toque de entrada.  
 

Advertência pelo Professor e registo de falta de presença, caso seja a terceira vez.  

Intervir na aula a despropósito/levantar-se sem autorização.  
 

 
Advertência pelo Professor, Assistente Operacional/Técnico ou Vigilante.  

Conversar / brincar durante as aulas.  
 

Não acatar o aviso do Professor, Assistente 
Operacional/Técnico ou Vigilante.  
 

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.  

Sujar a cadeira, mesa, sala e/ou espaço escolar.  Advertência pelo Professor, Assistente Operacional/Técnico ou Vigilante.  
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O Aluno corrige o comportamento, limpando o que sujou.  

   

 

 

Tipo Comportamento/infração do Aluno em espaço de aula ou 
no recinto da escola 

Medida disciplinar corretiva ou sancionatória 

G
ra

v
e
 

Repetir, durante a mesma aula, comportamentos Pouco 
Graves que já foram alvo de chamada de atenção pelo 
Professor .  

Im
p

lic
a 

p
ar

ti
ci

p
aç

ão
 p

o
r 

es
cr

it
o

 a
o

 D
.T

u
rm

a 

Marcação de falta (injustificada) com ordem de saída do 
espaço de aula, encaminhamento do Aluno para o GAD com a 
indicação da tarefa a realizar e participação escrita da 
ocorrência disciplinar GAD. O professor do GAD entrega na 
Direção/Coordenação o registo de ocorrência do docente – 
Anexo A e a ficha do GAD – Anexo C. 
O Aluno realiza, na escola, tarefas ou atividades de integração 
até 6 tempos letivos.  

Repetir, no espaço escolar, comportamentos Pouco 

Graves que já foram alvo de chamada de atenção pelo 

Professor, Assistente Operacional/Técnico ou 

Vigilante.  

Advertência pelo Professor, Assistente Operacional/Técnico 
ou Vigilante.  
O Aluno realiza na escola tarefas ou atividades de integração 
até 6 tempos letivos.  
Em alternativa, e dependendo da ocorrência e local em que se 
verifique, fica vedado ao Aluno aceder a certos espaços 
escolares ou utilizar certos materiais ou equipamentos, pelo 
menos, durante 5 dias úteis.  

Usar linguagem imprópria em todo o espaço escolar.  Se for no espaço de aula, marcação de falta (injustificada) 
com ordem de saída, encaminhamento do Aluno para o GAD 

com a indicação da tarefa a realizar.  
Se for no espaço exterior ou serviços, condução do Aluno à 
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Direção /Coordenação. 
O Aluno realiza na escola tarefas ou atividades de integração 
até 10 tempos letivos. 

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 .  
O Aluno realiza na escola tarefas ou atividades de integração 
durante, pelo menos, 10 tempos letivos.  
Em alternativa, e dependendo da ocorrência e local em que se 
verifique, fica vedado ao Aluno aceder a certos espaços 
escolares ou utilizar certos materiais ou equipamentos 
durante, pelo menos, 10 dias úteis. 

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 sai da sala de aula, encaminhado para o GAD, que 
contacta de imediato o Encarregado de Educação. 
O Aluno realiza na escola tarefas ou atividades de integração 
até 10 tempos letivos. 

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 GAD 

com a indicação da tarefa a realizar.  
Se for no espaço exterior ou serviços condução à Direção / 
Coordenação.  
O Aluno realiza na escola tarefas ou atividades de integração 
até 10 tempos letivos.  

Cumulativamente é objeto de repreensão registada. 
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Tipo Comportamento/infração do Aluno em espaço de aula ou 
no recinto da escola  

Medida disciplinar corretiva ou sancionatória  

M
u

it
o

 G
ra

ve
 

Reincidir em qualquer das infrações Graves.  
 

Im
p

lic
a 

a 
co

m
u

n
ic

aç
ão

 im
e

d
ia

ta
 à

 D
ir

e
to

r 
a

 

P
o
d

er
ã
o
 s

er
 c

h
a
m

a
d

a
s 

a
s 

fo
rç

a
s 

d
e 

se
g
u

ra
n

ça
 e

/o
u

 

in
fo

rm
a
d

o
 o

 M
in

is
té

ri
o
 P

ú
b

li
co

 

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 a sala GAD ou 
Direção/Coordenação.  

Fumar dentro do espaço escolar.  
 

Incumprimento das medidas corretivas aplicadas. 
 

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 
D.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.  

Transportar, consumir ou facilitar o consumo de substâncias 
ilícitas (drogas e bebidas alcoólicas)  

Situação passível de suspensão entre 4 e 12 dias úteis.  
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Reagir agressivamente, por palavras ou por gestos, contra o 
Professor, Assistente Operacional/Técnico ou Vigilante.  

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.  

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, para salvaguarda do bom 
ambiente de trabalho na turma ou outros motivos.  

 

A ECD 
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FICHA DE OCORRÊNCIA DISCIPLINAR EM SALA DE AULA     ANEXO A (1º ciclo) 
 

 

Nome do aluno: Data:  

______/______/_______ Nº-  Ano - Turma - 

Nome do professor: 

 
Assinalar o tipo de ocorrência com X: 
 

Nível 1 
Perturbação da sala de aula 

Conversa constante com outros alunos 
 

 

Deslocações não autorizadas 
 

 

Incumprimento de tarefas 
 

 

Nível 2 
Comportamentos perturbadores 
com os pares 

Danos materiais a pertences de colegas ou furto a colegas 
 

 

Intimidação 
 

 

Agressão verbal 
 

 

Agressão física 
 

 

Nível 3 
Confronto com o professor 

Contestação às ordens dadas 
 

 

Intimidação 
 

 

Agressão verbal 
 

 

Agressão física 
 

 

Descrição de outro tipo de 
ocorrência: 
 

  

 

Descrição da ocorrência: 
(A descrição deve ser objetiva e sem juízos de valor, relatando tudo o que aconteceu e deve acompanhar 
o aluno, que é encaminhado para a Coordenação). 
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