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Plano de ação para a 

disciplina 

 

Código de Conduta 

dos alunos 

Desde sempre a disciplina foi considera-

da como muito importante para o su-

cesso escolar dos alunos, não só para os 

intervenientes em incidentes de indisci-

plina, mas para todo o contexto escolar.   

Neste documento vai tomar conheci-

mento das regras de conduta comporta-

mental que deverão cumprir na Escola e 

nomeadamente na sala de aula . 
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Por definição, o Código de Conduta especifica os 

valores e as regras de convivência e de disciplina 

que devem ser do conhecimento explícito e observa-

dos pelos elementos da Comunidade Educativa. 

Constitui um descritivo regulador dos deveres de 

cada um dos intervenientes.  

Neste sentido, apelamos  à sua contribuição para  a 

construção de um ambiente escolar colaborativo, 

promotor de sucesso! 

 

UM PROJETO EM COMUM COM O MELHOR DE CADA UM 

Código de Conduta dos Alunos 

Na sala de aula, os alunos devem: 

 fazer-se acompanhar apenas do material necessário; 

 participar de forma ordenada, pedindo autorização 

para intervir; 

 fazer os trabalhos pedidos pelos professores e parti-

cipar ativamente nas tarefas propostas (presencial e 

online); 

 Respeitar a planta de sala de aula; 

 sentar-se corretamente na cadeira; 

 pedir autorização quando precisar de se levantar; 

 respeitar a proibição de mascar pastilha elástica, 

usar bonés, gorros ou capuzes, óculos de sol, comer 

e/ou beber, exceto água (em garrafa); 

 manipular os estores só com autorização do profes-

sor; 

 ter os telemóveis desligados ou outros equipamen-

tos tecnológicos desligados e guardados dentro das 

mochilas/pastas, salvo a autorização do professor, 

sendo que qualquer danificação deste material ou 

extravio é da inteira responsabilidade do aluno e do 

Encarregado de Educação; 

 deixar a sala de aula limpa e arrumada. No início e no 

final de cada aula, o delegado/subdelegado de turma 

deverá cooperar com o professor na verificação do 

estado da sala e do seu equipamento (limpeza, mate-

rial danificado ou desaparecido, entre outras). 

Em termos gerais, os alunos devem: 

 ser assíduos e pontuais; 

 acompanhar o professor na saída da sala de aula até ao 

espaço exterior que está destinado; 

  aguardar pelo professor no espaço exterior determina-

do para a turma; 

 respeitar os professores, os assistentes operacionais e 

os colegas; 

 acatar as ordens dos professores ou assistentes operaci-

onais; 

  circular dentro dos pavilhões respeitando a sinalética; 

 cumprir as regras de bom funcionamento de todos os 

espaços escolares (Salas de Aula, Biblioteca, Cantina, 

Bufete, Polivalente,…); 

 Fazer-se acompanhar apenas do material necessário 

para a actividade lectiva; 

 Cumprir o distanciamento de segurança social; 

 zelar pela preservação, conservação e asseio das instala-

ções, material didáctico, mobiliário e espaços verdes da 

Escola; 

 Ser responsável por todos os seus bens pessoais; 

 Utilizar de forma correta a máscara (cirúrgica/ comuni-

tária) em todos os espaços escolares, desde a entrada 

na portaria, excepto na prática desportiva na aula de ed. 

Física; 

 Cumprir o procedimento de higienização das mãos des-

de a entrada na portaria a todos os locais que lhe for 

solicitado. 


