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1.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Nos relatórios de Autoavaliação referentes aos anos letivos de 2012/2013 e 2013/2014 foi apontado
como área de melhoria a questão da indisciplina. No entanto, este constrangimento não está totalmente
resolvido. É importante continuar a agir sobre esta problemática para que não impeça que as relações
interpessoais se estabeleçam e se aprofundem entre os intervenientes no espaço aula, não prejudique o
trabalho efetivo e permita quer o desenvolvimento dos conteúdos das diferentes disciplinas quer as
capacidades previstas nos programas. Desta feita, os ambientes saudáveis gerados poderão potenciar as
aprendizagens e o sucesso.

No relatório de Autoavaliação 2013/2014 foram identificadas como principais causas da indisciplina:
 Falta de interesse
 Distração dos alunos
 Irrequietude dos alunos
 Falta de motivação dos alunos (são obrigados a estar na escola)
 Problemas externos às aulas
 Conflitos entre pares
 Problemas familiares
 Alguns elementos desestabilizadores.
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1.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Ao longo dos anos a complexidade da sociedade tem aumentado e isso reflete-se na escola e na forma
como deve educar. A situação económica e social, a falência do papel socializador da família e as suas novas
dinâmicas, a visão do papel do docente e da sua autoridade, em particular, e os desafios da própria sociedade
do conhecimento, levam a que as exigências sobre a escola aumentem. Exigências em termos de conhecimento
e em termos de formação integral dos indivíduos. A importância destes requisitos confronta-se com o facto de
nem todos estarem motivados para aprender ao que se acrescem os conflitos que geram e que prejudicam o
ambiente de aprendizagem. Daí surgirem situações de indisciplina em diferentes graus e consequências ao
nível da aprendizagem pessoal, da dos pares e do desempenho dos docentes.
Numa organização como a escola em que a interação das pessoas é central e permanente, surgem, mais
do que seria expectável, divergências em matérias relacionadas com a perceção de objetivos, desejos e valores
e com formas apropriadas de comportamentos, pela não adesão às normas vigentes, criando situações de
indisciplina. Esta está normalmente associada, entre outros aspetos, a posturas incorretas e/ou agressivas, ao
fraco desempenho escolar, à não aceitação de críticas e correções e a interesses e objetivos divergentes
daqueles que a escola adota.
Este clima de tensão tem de ser gerido de forma a que sejam assumidos compromissos em que os
interesses de todas as partes sejam assegurados e restabelecido o ambiente de aprendizagem seguro e
construtivo onde o respeito, a partilha de ideias e os afetos se façam sentir. Na impossibilidade de isto se
concretizar naturalmente, há que recorrer aos dispositivos legais para restabelecer a normalidade, reduzindo
as hostilidades, imperando a organização, a clareza das normas e o controlo do professor.
Indo ao encontro do diagnóstico desenvolvido no agrupamento, e depois de um debate alargado a
todos os departamentos, outras estruturas de orientação educativa e associação de estudantes e pais sobre a
indisciplina, foram muitos e importantes os contributos recolhidos. Estes e outros, já divulgados, constituíramse como referência e integram a lista “Tipificação das infrações e medidas disciplinares /Prevenção e definição
de indisciplina” com um conjunto de comportamentos tipificados, por ordem crescente de gravidade,
respetivos efeitos e medidas corretivas, que a se seguir se elencam. Espera-se que perante os eventuais
problemas emergentes esta proposta contribua para a melhoria dos ambientes educativos de promoção de
aprendizagens verdadeiramente significativas.
De acordo com a análise efetuada pelas diversas estruturas de orientação e coordenação educativa
considerou-se indisciplina o seguinte:
 comportamentos e atitudes que colidam com as regras instituídas, perturbadoras e impeditivas de
aprendizagens, tanto para o infrator como para o outro.
 todo um conjunto de atitudes e fatores que afetam o normal funcionamento das aulas ou da escola.
Podem ser simples perturbações pontuais ou englobar conflitos mais graves que prejudicam as
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relações professor/aluno, ou aluno/aluno, aluno/funcionário e que podem atingir vários graus de
agressividade e violência, quer de ordem física, quer de ordem psicológica. A indisciplina é um
obstáculo enorme no processo ensino aprendizagem, pois prejudica, não só, o exercício da função do
professor, como também, a assimilação dos conhecimentos por parte dos alunos.
 um aluno que apresenta comportamento desviante em relação às normas que estão explícitas ou
implícitas nos regulamentos escolares e sociais é considerado de indisciplinado. Contudo conforme a
gravidade do comportamento do aluno o mesmo poderá ser tipificado de indisciplinado (indisciplina)
ou de violento (violência). Assim e segundo alguns autores distinguem a indisciplina como: a
perturbação pontual que prejudica o normal funcionamento das atividades letivas ou mesmo o regular
funcionamento da escola; os conflitos que alteram as relações entre os alunos, passíveis de provocar
hostilidade e violência, levando por vezes a acontecerem situações de roubo, vandalismo, violência
física ou verbal; discordâncias que prejudicam a relação entre o professor/aluno e que muitas vezes
coloca em causa a autoridade e o estatuto do professor.
 o conjunto de situações capazes de alterar o normal funcionamento da instituição escolar, ser
provocadora da alteração das relações formais e informais de toda a comunidade educativa,
independentemente de muitos defenderem que a mesma só existe quando se verificarem situações
de agressões físicas, destruição dos equipamentos, roubo de material escolar,…
 qualquer ação que ponha em causa o normal relacionamento entre pessoas na comunidade escolar ou
sempre que não se respeite o que está instituído nos deveres de cada um. Um comportamento
indisciplinado é qualquer ato ou omissão que contraria alguns princípios do regulamento interno ou
regras básicas estabelecidas pela escola ou pelo professor ou pela comunidade.
Assim, e de acordo com a maioria das opiniões expressas, podemos sintetizar como indisciplina “o conjunto
de situações capazes de alterar o normal funcionamento da instituição escolar e provocadora da alteração das
relações formais e informais de toda a comunidade educativa.”
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2.
Grau

Tipificação das infrações e medidas disciplinares / Prevenção e definição de indisciplina
Comportamentos
Entrar atrasado na entrada para a sala de aula.

Efeitos
Destabiliza a aula; interrompe a aula.

Entrar/sair de forma desordeira na sala de aula.
Mascar pastilha elástica durante a aula.
Não trazer o material necessário para as aulas.

Perturba a aula; provoca perda de tempo, barulho e confusão.
Interrompe, perturba e distrai a aula.
Não acompanhamento da atividade da aula; não realização das tarefas;
provoca atraso na matéria.
Prejudica a avaliação; o EE não recebe as informações; denota falta de
responsabilidade.
Denota falta de responsabilidade; dificulta a comunicação entre a
escola-família.
Interrompe a aula; dificulta a aprendizagem; provoca perda de tempo
para lecionar a matéria, desatenção e distração; pode causar danos
materiais.
Interrompe a aula; dificulta a aprendizagem, provoca atraso na matéria,
perda de tempo; barulho e confusão na sala de aula.
Prejudica a aprendizagem; provoca atraso na matéria, barulho,
confusão e distração.
Prejudicar a aprendizagem, origina perda de tempo, interrupção da aula
e desorganização.
Interrompe a aula; prejudica a aprendizagem e provoca distração.
Interrompe a aula para chamar a atenção dos alunos que estão no
exterior; prejudica a concentração e a aprendizagem.
Provoca distração das turmas em aula.

Não trazer assinadas as comunicações enviadas para o E.E.
Não trazer a caderneta escolar.
Atirar objetos/material escolar pelo ar.

Intervir na aula despropositadamente.
Conversar/brincar com os colegas durante as aulas.
Menos
Graves

Levantar-se sem autorização.
Falar para o exterior da sala de aula.
Percorrer o exterior da sala de aula em situação de ausência do
professor.
Não se deslocar para a sala de aula em situação de ausência do
docente.
Estar de chapéu, boné ou capuz na sala de aula e na biblioteca.

Manifesta falta de educação.

Procedimentos/sanções/medidas corretivas
Advertência
Marcação de falta quando informado o DT e PEE (três vezes)
Advertência
Advertência
Advertência
Marcação de falta quando informado o DT e PEE (três vezes)
Advertência
Advertência

Quem atua
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
DT
Docente

Advertência

Docente
Funcionário

Advertência

Docente

Advertência

Docente

Advertência

Docente

Advertência
Advertência

Docente
Funcionário

Advertência

Funcionário
Docente

Estar com os pés na cadeira do lado
Recusar fazer as tarefas propostas pelo professor ou pelo grupo
de trabalho.

Prejudica o colega.
Prejudica a aprendizagem e a avaliação.

Advertência
Informação ao DT/Professor Titular Turma para que este
contate o PEE, se a situação se repetir
Advertência
Advertência

Criticar a atuação de colegas da turma ou de docentes.

Prejudica o clima de sala de aula.

Advertência.

Docente

Pedir constantemente para sair da sala para ir ao WC.

Interrompe a aula; provoca distração.

Advertência.

Docente

Docente
Docente
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Graves

Reincidir permanentemente em qualquer das infrações Menos
graves.

Interrompe a aula; provoca atraso na matéria e perturba a aula.

Ordem de saída da sala de aula;
GMC.

Docente
DT

Recusa no cumprimento de qualquer uma das sanções que lhe
seja aplicada.

Perturba a aula; provoca atraso na matéria; manifesta falta de respeito
e desobediência.

Ordem de saída da sala de aula;
GMC.

Docente
DT

Utilizar telemóveis ou leitores de áudio e vídeo em sala de aula,
exceto se necessários às atividades a desenvolver e como
recurso pedagógico expressamente autorizados pelo professor.

Provoca atraso na matéria; perda de tempo e distração.

O equipamento é retirado ao aluno e com identificação é
entregue nos serviços de administração escolar;
Ordem de saída da sala de aula;

Docente

Usar palavrões.

Prejudica as relações interpessoais; desestabiliza a aula; revela falta de
educação, de cultura e de maneiras.

Participação ao diretor de turma;
Ordem de saída da sala de aula.

Docente
DT

Escrever, rabiscar, desenhar nas paredes ou mobiliário ou
destruir material escolar.

Destruição dos materiais escolares; provoca danos nos materiais, no
espaço escolar e perda de tempo.

Docente
Funcionário
DT

Não zelar pela preservação, conservação e asseio das
instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da
escola, fazendo mau uso dos mesmos.

Provoca danos nos materiais e no espaço escolar.

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na
utilização de certos materiais e equipamentos, sem prejuízo
dos que se encontrem afetos a atividades letivas;
Pagamento dos objetos destruídos;
Reposição do material danificado;
Ordem de saída da sala de aula;

Desrespeitar a autoridade do docente ou pessoal não docente.

Prejudica as relações interpessoais.

Ordem de saída da sala de aula;
GMC;

Docente
Funcionário

Usar gestos indecorosos ou agressivos.

Prejudica as relações interpessoais.

Ordem de saída da sala de aula;
GMC;

Não ir para o GMC quando for convidado a sair da sala de aula.

Revela falta de respeito.
Perturba a aula e causa perda de tempo.

Não cumprir as indicações dadas no GMC.

Revela falta de respeito.
Comunicação aos EE.

Copiar nos testes

Revela falta de respeito pelas regras escolares.

Realização de tarefas e atividades de integração na escola e na
comunidade;
Encaminhamento para a direção;
Realização de tarefas e atividades de integração na escola e na
comunidade; comunicação ao EE;
Encaminhamento à direção
Anular o teste

Docente
DT
Funcionário
DT

Maquilhar-se na sala de aula

Provoca perda de tempo e distração.

Retirar a maquilhagem e entregar ao DT

Docente

Roubar

Prejudica as relações interpessoais.
Revela falta de respeito.
Desrespeita as regras escolares.

Informar o DT/direção.

Docente
DT
Direção

Docente
DT
Funcionário

DT
Direção
Docente
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Reincidir permanentemente em qualquer das infrações Graves.

Risco de expulsão.

Repreensão registada;
Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar.

DT;
Diretor

Destruir propositadamente o material/equipamento escolar.

Pagar o material;
Deixar de usufruir da ação social escolar.

DT;
Diretor

Consumir substâncias aditivas-drogas, tabaco e bebidas
alcoólicas ou promover qualquer forma de tráfico, facilitação e
consumo das mesmas.
Difundir, na escola ou fora dela, via Internet ou através de
outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos
momentos letivos e não letivos, sem autorização do professor
ou do diretor da escola.
Ameaçar colegas/docentes/pessoal não docente.

Provoca mau ambiente escolar e problemas graves em termos pessoais
e sociais.

Participação ao diretor de turma/docente titular de turma da
ocorrência (participação disciplinar);
Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na
utilização de certos materiais e equipamentos, sem prejuízo
dos que se encontrem afetos a atividades letivas;
Reposição do material danificado.
Repreensão registada;
Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar.

Provoca mau ambiente escolar e problemas graves em termos pessoais
e sociais.

Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar;

DT;
Diretor

Provoca mau ambiente escolar.

Funcionário
Docente
DT
Diretor

Recorrer ao insulto/violência.

Provoca mau ambiente escolar.

Agredir fisicamente qualquer elemento da comunidade
educativa.

Provoca mau ambiente escolar.

Ordem de saída da sala de aula e encaminhamento para o
GMC, implicando falta injustificada e participação ao D. Turma
e deste ao PEE. Participação do funcionário se for fora da sala
de aula.
Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou
na comunidade;
Repreensão registada;
Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar.
Ordem de saída da sala de aula e encaminhamento para o
GMC, implicando falta injustificada e participação ao D. Turma
e deste ao PEE. Participação do funcionário se for fora da sala
de aula.
Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou
na comunidade;
Repreensão registada;
Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar.
Ordem de saída da sala de aula e encaminhamento para o
GMC, implicando falta injustificada e participação ao D. Turma
e deste ao PEE. Participação do funcionário se for fora da sala
de aula.
Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou
na comunidade;
Repreensão registada;
Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar.

Muito
Graves

DT;
Diretor

Funcionário
Docente
DT
Diretor

Funcionário
Docente
DT
Diretor
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3.

A importância de prevenir os conflitos – papel dos professores e outros

Docente

 Planificar a aula cuidadosamente em todos os seus momentos. Promover-se a concentração.
Quanto mais eficaz e bem organizada for uma aula, melhor vai ser o comportamento de cada
aluno.
 Diversificar estratégias, utilizando material audiovisual, ou outras técnicas de suporte visual.
 Optar por metodologias/atividades motivadoras do sucesso escolar.
 Evitar tempos mortos no decorrer do tempo letivo das aulas, aproveitando ao máximo a sua
duração - menos oportunidades terão os alunos de se distraírem.
 Reduzir, tanto quanto possível, os momentos expositivos e fomentar o trabalho autónomo e
colaborativo.
 Motivar, estimular e desafiar as capacidades dos alunos.
 Atribuir tarefas adicionais aos alunos mais rápidos.
 Promover a autoavaliação.
 Negociar e clarificar regras.
 Divulgar, cumprir e fazer cumprir as normas de convivência.
 Não transgredir as regras definidas na escola, de modo a promover a equidade na relação com
os alunos.
 Aplicar, para as mesmas infrações, as mesmas regras e as mesmas medidas disciplinares por
parte de todos os docentes.
 Manter a autoridade de professor/educador (postura securizante).
 Responsabilizar os alunos.
 Desenvolver a autonomia dos alunos.
 Favorecer o desenvolvimento da autoestima e autoconfiança.

Pessoal
não
Docente

 Orientar o exercício das suas funções pelo princípio do rigor, da isenção, da justiça e da
equidade.
 Manter a postura, dar-se ao respeito e respeitar.
 Participar nas atividades da escola.
 Manter o sigilo relativamente a questões relacionadas com os alunos, professores ou outros
agentes da escola, não as expondo publicamente, mas no locais e órgãos próprios.
 Respeitar as hierarquias.





Desempenhar um papel interventivo no ponto de vista pedagógico junto dos alunos.
Garantir o silêncio nos espaços escolares (pavilhões/corredores….) durante o período de aulas.
Vigiar, acompanhar e zelar pela segurança dos alunos.
Garantir a permanência no local específico que lhe está atribuído.
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Pais e
Encarrega
dos de
educação

 Participar ativamente na gestão dos problemas de disciplina dos seus educandos, em conjunto
com o diretor de turma/docente titular de turma.
 Apoiar a escola e os seus agentes, tendo em vista o sucesso de medidas implementadas.
 Comparecer na escola com regularidade, de forma a acompanhar o percurso escolar do aluno e
sempre que a sua presença seja solicitada.
 Participar nas atividades propostas pela escola.
 Respeitar as normas/regras estabelecidas na escola.
 Respeitar os outros agentes educativos.
 Conhecer as normas e colaborar no cumprimento das mesmas pelos seus filhos/educandos
 Acompanhar os filhos em casa, nomeadamente no que respeita à utilização das novas
tecnologias.

Alunos

 Conhecer as normas e cumpri-las.
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4.

O QUE VAMOS FAZER
Domínios

INDISCIPLINA/BARULHO

Relação
escola/família

Criação de regras
claras

Comportamento

Tópicos/sugestões
Agenda Parental.
Escola de Pais (Seminários de formação parental; Dia do
Encarregado de Educação…).
Valorização do papel dos representantes dos PEE das
turmas (folheto, reunião, questionários, entrevista…).
Aprofundamento dos contatos com os PEE para se
implicarem mais na vida escolar dos seus educandos.
Reuniões DT/PEE.
Quadro de mérito escolar e social.
Prémio de Mérito escolar.
Aprofundamento do projeto “A melhor turma da
escola”.
Oferta de prémios em diversas atividades desenvolvidas
(concursos...) e divulgação dos premiados em diversos
meios (jornal, site…).
Uniformidade de critérios nos conselhos de turma.
Definição de regras e penalizações claras para a
utilização do telemóvel no espaço das escolas.
Penalizações/sanções (cumprimento do previsto no
estatuto do aluno e ética escolar e no regulamento
interno do Agrupamento).
Definição de procedimentos a ter em caso de mau
comportamento:
 Definição do que é um mau comportamento.
 Prevenção para o comportamento inadequado.
 Solicitação de saída da sala de aula e posterior
preenchimento do registo de ocorrência.
 Encaminhamento dos casos de indisciplina para o
Gabinete de Mediação de Conflitos.
 Comunicação imediata aos PEE dos casos de
indisciplina.
 Encaminhamento para a direção dos casos de
indisciplina graves.
 Encaminhamento das situações mais problemáticas
para a Guarda Nacional Republicana / Escola Segura.
Articulação com os Serviços Sociais e a CPCJ.
Intervenção dos SPO:
 Sinalização e acompanhamento de alunos pelo SPO.
 Encaminhamento de situações específicas para o
SPO.
 Articulação com organismos de prevenção da
toxicodependência (Centro de Saúde).
 Possibilidade dos alunos solicitarem mediação em
caso de conflito eminente com colegas.
 Conversas informais e sistemáticas.
 Consciencialização dos alunos e pais.
 Incutir respeito pelas regras vigentes no
Agrupamento.
 Ações regulares e referentes à problemática do
barulho.
 Exigência e atuação imediata em situações de mau
comportamento de acordo com o previsto no
número anterior.

Ações futuras
Divulgar e aplicar do miniguia para
combater a indisciplina.
Intensificar a formação parental.
Possibilidade de realização de reunião
de PEE com o conselho de turma.

Divulgar e aplicar do miniguia para
combater a indisciplina.

Divulgar e aplicar do miniguia para
combater a indisciplina.
Intensificar a formação parental.
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Prática pedagógica

Espaços físicos
Atividades de
enriquecimento
curricular

Diversificação de metodologias.
Utilização da Escola virtual.
Aulas experimentais.
Saídas de estudo como motivação e consolidação do
saber teórico.
Articular teoria e prática.
Orientação no estudo dos alunos.
Atender à relação interpessoal.
Reforço positivo.
Criação/dinamização de espaços de lazer e de
descontração (polivalente, esplanada…).
Motivação dos alunos para integração nos clubes.
Participação em projetos.

Prosseguir a melhoria.
Aferir o impacto da atividade e projetar
reajustes.
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5. Anexo – Modelo: Participação de ocorrência
1. Contextualização

PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA1
Ano letivo 20__ / 20__
Nome do participante
Data da ocorrência

2

Disciplina
Hora
Ano/turma
Ano/turma
Ano/turma

Aluno(s) envolvido(s)
Local da ocorrência:
Sala de aula

Fora da sala de aula

Imediações exteriores à escola

2.

Descrição da ocorrência
Categorias
Comportamentos
Insultar ou gozar o professor
Desafiar a autoridade do professor
Desobedecer às ordens do professor
Relação professor/aluno Responder ao professor de forma incorreta
Interromper o professor com questões inoportunas
Usar vocabulário/linguagem inapropriado(a)

Relação aluno/aluno

Agredir ou tentar agredir colega(s)
Provocar ou insultar os colegas
Danificar o material dos colegas
Furtar o material dos colegas
Usar um vocabulário/linguagem inapropriado(a)

Descrição objetiva dos factos:

Testemunhas da ocorrência:

Medidas corretivas ou sancionatórias aplicadas:
3
4
Advertência
Ordem de saída da sala de aula
3. Comunicação da ocorrência
O participante
O Diretor de Turma
6
O Diretor do Agrupamento
7
O Encarregado de Educação

Repreensão registada

5

Data
Data
Data
Data

1

Nos termos do artigo 23º da Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro.
Professor, membro do pessoal não docente ou aluno.
3
Prevista no nº 3 do artigo 26º da Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro.
4
Prevista no nº 5 do artigo 26º da Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro.
5
Prevista no nº 3 do artigo 28º da Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro (fundamentar, no verso, a aplicação desta medida disciplinar
sancionatória).
6
Caso considere que os comportamentos são suscetíveis de constituir infração disciplinar.
7
De acordo com o nº 11 do artigo 26º da Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro.
2

12

