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INTRODUÇÃO 

 

A gestão da indisciplina, do bullying e da violência escolar tem sido um dos maiores 

desafios colocado às escolas. A indisciplina é um fenómeno complexo, que se manifesta de 

diferentes modos e graus de intensidade, com génese em múltiplos fatores de ordem social, 

familiar, pessoal e escolar e com consequências diversas para alunos, professores, escola e 

comunidade. Trata-se, pois, de um fenómeno que exige uma leitura compreensiva e holística 

que contemple a multiplicidade dos fatores desencadeantes e a diversidade de 

manifestações comportamentais associadas, bem como os modelos de intervenção 

sustentados na literatura científica (Amado & Freire, 2013; Espelage & Lopes, 2013; Lopes, 2009; 

Sugai & Horner, 2002). 

Intervir na indisciplina é uma tarefa coletiva da escola e da comunidade. Diversos 

autores defendem a adoção de modelos mais proativos de gestão da indisciplina, que 

incidam em estratégias de prevenção (Amado, 2000; Amado & Freire, 2009; Sugai & Horner, 

2002), por oposição aos reativos, comummente utilizados, dada a ineficácia destas medidas na 

redução dos problemas comportamentais (Sugai & Horner, 2002). Verifica-se que as respostas 

reativas aos problemas disciplinares contribuem para a redução imediata e a curto prazo dos 

problemas de comportamento. Contudo, a literatura tem demonstrado que a sua aplicação 

isolada é ineficaz na consolidação de um clima de escola positivo que previna o 

desenvolvimento e a ocorrência de comportamentos desajustados. Deste modo, a escola 

deve privilegiar estratégias preventivas tais como providenciar instrução direta e 

contextualizada de competências pró-sociais, aumentar as oportunidades de aprendizagem e 

de sucesso e promover um clima de escola positivo (Sugai & Horner, 2002, 2006). 

Neste âmbito, estruturou-se o projeto “Escola IN” numa abordagem multinível, no 

domínio do comportamento, sustentado no modelo de promoção de comportamentos 

positivos na escola (School-Wide Positive Behavior Support, SWPBS), por privilegiar uma atuação 

positiva e preventiva, que procura responder às necessidades de todos os alunos sem descurar 

as especificidades dos contextos. Esta perspectiva acentua a necessidade de uma estrutura e 

funcionamento organizacionais orientados para uma visão comum. Deste modo, o presente 

projeto “Escola IN” pretende constituir-se como um instrumento orientador da atuação do 

agrupamento em termos de prevenção e de resolução de situações de indisciplina. A seguir, 

apresentam-se as linhas de atuação orientadoras das práticas, envolvendo todos os 

intervenientes educativos. 
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A. ATUAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

 

A intervenção organiza-se em três níveis distintos, considerando os diferentes 

alunos que integram o agrupamento e as especificidades relativas aos diferentes espaços 

da escola. 

A equipa de trabalho Escola IN é constituída por um elemento da Direção, por 

psicólogo(a) e por docentes dos diferentes ciclos de ensino do agrupamento, com o 

objetivo de contribuir para uma resposta integrada do agrupamento na promoção de 

comportamentos positivos. Esta equipa assume funções de organização, implementação 

e monitorização do Projeto Escola IN. 

No âmbito da intervenção universal, são definidas linhas de atuação orientadoras 

das práticas a adotar no agrupamento, envolvendo todos os intervenientes educativos e 

pautadas pelos princípios de uniformização, antecipação e sistematicidade.  

 

 

 

Figura 1. Organização da atuação da escola na promoção de 

comportamentos positivos 

 

 

 

 

 

 

Intervenção 
Universal 

• Escola IN Aluno 

• Escola IN Professor 

• Escola IN Assistente Operacional 

• Escola IN Encarregado de Educação 

• Reforço de Comportamentos: "Top Turma", Prémio Cidadania 

• Continuum de consequencias para comportamentos inapropiados 

• Envolvimento, participação e responsabilização dos alunos 

• Atitude Pro 1: ações de sensibilização 

• Lembretes de atuação 

• ... 

Intervenção 
Suplementar 

• Tutorias 

• Planos de Intervenção Individuais 

• Assembleia de Turma 

• Atitude Pro 2: constituição de pequenos grupos de intervenção de 
curta duração 

• ... 

Intervenção 
intensiva 

• Procedimentos disciplinares 

• Planos de Intervenção Individuais 

• Atitude Pro 3: intervenção individual de longa  duração 
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APRENDIZAGEM 

 
“Estamos na Escola 

para aprender.” 
 
 
 

RESPEITO 
 

“Respeitamos os 
outros” 

“Cuidamos do nosso 
espaço escolar.” 

“Cuidamos de nós 
próprios” 

 
 
 

RESPONSABILIDADE 
 

“Somos responsáveis 
pelas nossas acções.” 
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1. Nível I - INTERVENÇÃO UNIVERSAL 

 

 

 

 

 

 

1.1 Expetativas e comportamentos positivos claros para todos 

 

• Escola IN Aluno 

• Escola IN Professor 

• Escola IN Assistente Operacional 

• Escola IN Encarregado de Educação 

 

Envolvimento de todos os intervenientes educativos (professores, alunos, assistentes 

operacionais e pais/encarregados de educação) na definição de regras de atuação 

comuns e uniformes em todo o agrupamento. Partindo de três valores de base – 

Aprendizagem, Respeito, Responsabilidade, defendido no projeto educativo do 

agrupamento “Educar, Formar e Inovar”, são identificadas expetativas/comportamentos 

positivos a adotar por todos nos diferentes espaços da escola. 

Os diferentes intervenientes educativos cooperam para garantir a uniformização 

de regras e formas de atuação, tornando o ambiente escolar mais seguro, previsível e 

consistente. 

As regras de atuação são ensinadas e relembradas em diferentes momentos: 

- primeiros dias de aulas,  

- em resultado de monitorizações,  

- lembretes de atuação para estimular a manutenção do cumprimento das regras, 

com base numa comunicação positiva. 

 

1.2 Projeto “Top Turma” 

Este projeto visa reforçar as turmas dos 2.º e 3.º ciclos que ao longo do ano letivo 

apresentaram um melhor desempenho num conjunto de parâmetros associados ao 

comportamento e ao sucesso escolar. A ponderação da melhor turma é efetuada a partir 

dos seguintes parâmetros:  

- assiduidade,  

- comportamentos positivos (comportamentos inapropriados/indisciplina),  

- sucesso escolar  

- e envolvimento nas atividades e projetos da escola. 

 

Sistemas alargados a todos os alunos, professores, técnicos, assistentes operacionais 

implementados na escola e/ou sala de aula, que atuam por antecipação do fenómeno 

da indisciplina. Visa maximizar o sucesso escolar, o ensino de competências sociais, 

modelar e reconhecer o comportamento positivo. 



5 

Escola IN - PROMOÇÃO DE COMPORTAMENTOS POSITIVOS 

Ano Letivo de 2021/22 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL,  SOCIAL E COMUNITÁRIO  

 
1.3 Contínuo de consequências para comportamentos inapropriados 

Estabelecimento de um conjunto de estratégias a adotar por diferentes 

intervenientes educativos para responder a comportamentos inapropriados, garantindo 

assim consistência na atuação. 

 

1.4 Envolvimento, participação e responsabilização dos alunos 

Organização de momentos de análise e reflexão, em que se pretende dar voz aos 

alunos através de assembleias de turma e assembleias de delegados e subdelegados. Os 

alunos participam, ainda, nas reuniões intercalares em cada um dos períodos. 

Realização de assembleias de turma semanais, nos 2.º e 3.º ciclos, dinamizadas 

pelos diretores de turma/secretário/outro, visando a resolução de conflitos, a análise e 

reflexão sobre o ambiente de escola/turma e a elaboração de propostas de melhoria de 

escola. 

Realização de assembleias de delegados e subdelegados (uma vez por período), 

nas quais são analisados principais problemas da escola e discutidas estratégias de 

resolução dos mesmos, bem como propostas de melhoria do ambiente da escola. 

Implementação de projetos que contribuam para o envolvimento e participação 

dos alunos nas atividades e vida da escola (Prémio de Cidadania, Prémio Expressões). 

 

1.5 Atitude Pro 1 

Ações de promoção da literacia em saúde física, psicológica e bem-estar junto 

dos alunos, a nível de turma (inteligência emocional: empatia, autoconhecimento, 

competências sociais, automotivação, autorregulação, entre outros), dos docentes, 

assistentes operacionais e encarregados de educação, dinamizadas por psicólogo (Plano 

de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário). 

 

1.6 Outras acções 

Investimento numa organização e funcionamento que favorecem uma 

abordagem preventiva e proativa, nomeadamente ao nível da constituição e 

organização de turmas, na distribuição de recursos humanos e na atribuição de cargos, 

na atribuição da função de diretor de turma, entre outras. 

Estabelecimento de mecanismos de comunicação formais e informais entre as 

lideranças de topo e intermédias e os vários elementos da comunidade educativa 

caracterizados pela colaboração, disponibilidade e abertura, que facilitam a resolução 

rápida e atempada das situações. 

Destacam-se, ainda, outras ações, tais como: 

Facilitação de transições escolares, com contributo para o desenvolvimento de 
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competências pessoais e sociais relevantes (ações de sensibilização/esclarecimento com 

pais, apadrinhamento de alunos). 

Criação de oportunidades e experiências de aprendizagem que respondem à 

diversidade de talentos e interesses dos alunos (Clubes, Desporto Escolar, outros). 

Projetos em desenvolvimento no agrupamento que contribuem para maximizar o 

sucesso escolar dos alunos e desenvolver as competências consignadas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, nomeadamente Programa de Mentorias. 

Ações de promoção do envolvimento dos encarregados de educação (ações de 

sensibilização e de esclarecimento sobre temáticas diversas, Plano de Melhoria de Escola 

– Avaliação interna). 

Criação de oportunidades de promoção de competências sociais e de cidadania 

e de saúde e bem-estar (Educação para a Saúde; Educação para a Cidadania). 

 

2. Nível II - INTERVENÇÃO SUPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

2.1 Identificação de alunos em risco 

Os alunos em situação de risco, nomeadamente alunos com comportamentos 

perturbadores do funcionamento da sala de aula, são identificados pelos 

professores/conselho de turma, tendo em vista o desenvolvimento de planos de atuação, 

cuja implementação implica um trabalho colaborativo e integrado de diferentes 

intervenientes educativos. 

Os assistentes operacionais cooperam com o professor titular de turma/diretor de 

turma na identificação atempada de situações de indisciplina e de situações recorrentes. 

 

2.2 Tutoria 

A tutoria com o director de turma ou um docente designado visa a modelagem 

de comportamentos positivos, através de modelos de referência para os alunos, bem 

como apoiar o desenvolvimento de processos de autorregulação comportamental e das 

aprendizagens. 

 

2.3 Assembleias de turma 

As assembleias de turma constituem-se como espaços de reflexão e negociação 

de casos específicos, tendo em vista a redução de problemas disciplinares, com o 

envolvimento e responsabilização dos alunos. 

Mecanismos de atuação dirigidos a alunos identificados em situação de risco. Integra 

respostas corretivas e formativas dos comportamentos e das atitudes perturbadores do 

bom funcionamento da escola. 
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2.4 Atuação em situação de ocorrências disciplinares 

Sempre que se registe alguma situação que justifique o registo de ocorrência, o 

professor da disciplina assinala no programa GIAE o registo de ocorrência e envia por e-

mail para o diretor de turma uma cópia do documento, num prazo de 48 horas. 

O Diretor de turma comunica ao encarregado de educação a ocorrência, no 

prazo de três dias, após receção do registo de ocorrência (por contacto telefónico, e-

mail, presencialmente). 

O Diretor de turma encaminha para o coordenador da equipa Escola IN 

(equipaE.IN@aearcozelo.pt) o registo de ocorrência, no prazo de três dias após a 

receção dos documentos. 

Nas situações mais graves, o diretor de turma comunica a situação ao diretor da 

escola. 

 

2.5 Atuação em situação de procedimentos disciplinares 

Encaminhamento do aluno para um ambiente de aprendizagem (uma sala de 

aula, Biblioteca Escolar, Centro de Apoio à Aprendizagem, outra), acompanhado por um 

assistente operacional. 

O professor que recebe o aluno conversa com ele sobre o sucedido e solicita o 

preenchimento do documento “relatório de ocorrência” (disponível em suporte digital). 

O aluno realiza a tarefa pedagógica atribuída pelo professor da disciplina. 

O professor da disciplina marca falta do tipo disciplinar na plataforma GIAE e 

preenche o campo relativo ao motivo da participação disciplinar. O professor da 

disciplina envia por e-mail, num prazo de 48 horas, uma cópia do documento para o 

diretor de turma. 

O Diretor de turma acede ao documento “relatório de ocorrência”, disponível na 

pasta “Relatórios de Ocorrência 2021/22” (DRIVE). 

O Diretor de turma comunica ao encarregado de educação a participação 

disciplinar, no prazo de três dias, após receção do documento (por contacto telefónico, 

e-mail, presencialmente). 

O Diretor de turma encaminha para o coordenador da equipa Escola IN 

(equipaE.IN@aearcozelo.pt) a participação disciplinar, no prazo de três dias após a 

receção dos documentos.  

A Equipa Escola IN analisa a situação e articula com os professores, encarregado 

de educação e aluno as medidas a adotar (Plano de Intervenção Individual). 

Nas situações mais graves, o diretor de turma comunica a situação ao diretor da 

escola. 
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2.6 Atitude Pro 2 

Os alunos em situação de risco, nomeadamente alunos com comportamentos 

perturbadores do funcionamento da sala de aula, identificados pelos 

professores/conselho de turma junto da Equipa Escola IN, são encaminhados para 

intervenção em pequeno grupo, de curta duração, por psicólogo (Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário), em articulação com a equipa School4All 

e outros intervenientes. 

 

 

3. Nível III - INTERVENÇÃO INTENSIVA 

 

 

3.1 Planos de intervenção individuais 

 

Estabelecimento de planos de atuação, envolvendo o aluno, o encarregado de 

educação e os professores do aluno em articulação com a equipa Escola IN. Pretende-se 

promover uma reflexão efetiva com o aluno e a consequente negociação de estratégias 

de resolução de problemas. A equipa Escola In encaminha o aluno para apoio 

psicológico ou outro (Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário). 

 

3.2 Procedimentos disciplinares em situações de ocorrências disciplinares reincidentes 

 

Cumprindo o estabelecido no regulamento interno do agrupamento e no Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 

 

3.3 Atitude Pro 3 

Intervenção individual, de longa duração, por psicólogo de alunos com 

perturbações de comportamento, encaminhados pela Equipa Escola IN ou a EMAEI 

(Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário). 

 

B. AÇÕES TRANSVERSAIS 

1. Trabalho colaborativo entre professores 

 

Os professores colaboram no sentido de aprofundar o conhecimento da turma e 

definir as medidas adequadas à promoção do sucesso de todos os alunos. O 

comportamento global da turma é alvo de análise sistemática. 

O diretor de turma/professor titular de turma, enquanto coordenador do plano de 

trabalho da turma (PTT), é o principal responsável pela adoção de medidas tendentes à 

melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente 

Intervenção mais especializada, dirigida a alunos com comportamentos de elevado risco. 
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educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos 

pais/encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem (cf. Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). 

 

2. Articulação com a equipa Escola IN 

Pretende-se uma articulação estreita entre a equipa Escola IN e os 

professores/diretores de turma/conselhos de turma, no sentido de prevenir situações de 

indisciplina e no estabelecimento de medidas de atuação no caso dos alunos 

identificados em risco ou com problemas comportamentais. Esta articulação visa a 

discussão dos casos e definição de medidas conducentes à resolução da situação 

problemáticas. 

A articulação entre professores e a equipa Escola IN constitui um contributo para a 

reflexão e resolução de situações de indisciplina, ainda que seja privilegiada a resolução 

de situações de indisciplina no âmbito do Conselho de Turma, que conhece mais 

detalhadamente a situação pessoal, escolar, familiar dos alunos e da turma. 

 

3. Articulação com a família 

A interação entre professores/diretores de turma e as famílias são estimuladas, 

através da participação dos pais na vida escola e pelo estabelecimento de canais de 

comunicação formais e informais, que facilitam o acompanhamento da situação escolar 

dos alunos e a resolução atempada de situações de indisciplina. A equipa Escola In 

procede ao encaminhamento para acompanhamento psicológico da família ou outro 

(Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário). 

 

4. Capacitação do pessoal docente e não docente 

Investimento na formação contínua de docentes e não docentes em domínios que 

permitem melhorar as práticas pedagógicas e a resposta às necessidades e diversidade 

de alunos (Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário). 

 

5. Monitorização dos comportamentos 

Organização de mecanismos de monitorização dos progressos e dos 

comportamentos dos alunos, por docente de informática designado para o efeito, com a 

colaboração dos diferentes intervenientes educativos. 

Ao longo do ano letivo, o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma monitoriza o 

registo de ocorrências disciplinares bem como as medidas corretivas e disciplinares 

aplicadas e, em conjunto com o Conselho de Turma, Encarregado de Educação e outros 

serviços, planeia e implementa medidas educativas adequadas. 
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A avaliação e monitorização implica o recurso a instrumentos de avaliação 

diversos, grelhas de observação e de registo, atas de reuniões, registos de ocorrências, 

entre outros. 

 

Pressupõe, ainda, a definição de critérios e indicadores da eficácia do 

agrupamento na promoção de comportamentos positivos (cf. quadro 1). 

 

Quadro 1. Critérios e indicadores de monitorização do comportamento e disciplina 

(cf. referencial de avaliação interna 2020/2021) 

Critérios Indicadores Pistas a investigar 

Cumprimento 

- O n.º de ocorrências disciplinares nos diferentes 

espaços da escola é inferior ao registado no ano 

letivo transacto.  

- O n.º de alunos com ocorrências disciplinares 

repetidas nos diferentes espaços da escola é 

inferior ao ano letivo transacto. - Grelhas de registo 

de monitorização 

- Discurso dos atores 

Consistência 

- Os professores desenvolvem ações adequadas 

para a promoção de comportamentos positivos e 

melhoria do clima de escola. 

- O pessoal não docente desenvolve ações 

adequadas para a promoção de 

comportamentos positivos e melhoria do clima de 

escola. 

Divulgação 
-A escola divulga, em diferentes locais, as regras 

de funcionamento. 
 

 

 

6. Equipa Escola IN 

 

A equipa Escola IN assume um papel fundamental no envolvimento de todos os 

intervenientes educativos na promoção de uma escola positiva, bem como na divulgação das 

linhas de atuação orientadoras das práticas. De igual modo, compete à equipa a 

monitorização dos comportamentos inapropriados e a identificação dos alunos de risco, em 

articulação o director de turma. Participa no estabelecimento do plano de atuação. 

Providencia consultoria junto dos docentes envolvidos e encaminha para acompanhamento 

psicológico em pequenos grupo (intervenção suplementar) ou individual (intervenção 

intensiva). Atua junto das famílias em articulação co o director de turma, procedendo ao 

encaminhamento psicológico ou outro (Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário). 
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DOCUMENTOS DE SUPORTE DO PROJETO ESCOLA IN 

 

Documentos Descrição 

Escola IN aluno – expetativas 

sala de aula 

Expetativas e comportamentos esperados dos alunos em 

diferentes momentos da aula 

Escola IN aluno – expetativas 

diferentes espaços 

Expetativas e comportamentos esperados dos alunos nos 

diferentes espaços da escola 

Escola IN professor Expetativas e comportamentos esperados dos professores. 

Escola IN assistente 

operacional 

Expetativas e comportamentos esperados dos assistentes 

operacionais. 

Escola IN Encarregado de 

Educação 

Expetativas e comportamentos esperados dos encarregados 

de Educação 

Contínuo de consequências 

para comportamentos 

inapropriados 

Definição de medidas a adotar e responsáveis pelas mesmas 

em função dos desvios aos comportamentos esperados 

observados nos alunos. 

Procedimentos registo de 

ocorrência 

Estabelecimento dos procedimentos adotar pelos vários 

intervenientes educativos em situações de ocorrência 

disciplinar (não implica ordem de saída de sala de aula) 

Procedimentos participação 

disciplinar 

Estabelecimento dos procedimentos adotar pelos vários 

intervenientes educativos em situações de participação 

disciplinar (implica ordem de saída de sala de aula) 

Escola IN aluno E@D 

Expetativas e comportamentos esperados no âmbito da 

modalidade de ensino a distância 

Escola IN professor E@D 

Escola IN Encarregado de 

Educação E@D 

 

 

REFERÊNCIAS  

“Ser Escola - PROMOÇÃO DE COMPORTAMENTOS POSITIVOS”, do Agrupamento 

de Escolas do Professor Abel Salazar, da autoria da Psicóloga Helena Azevedo. 

(Consentimento da autora em anexo) 

 

 

ANEXOS 

- Escola IN aluno – expetativas sala de aula 

- Escola IN aluno – expetativas diferentes espaços 

- Escola IN professor 

- Escola IN assistente operacional 

- Escola IN Encarregado de Educação 

- Contínuo de consequências para comportamentos inapropriados 
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TRABALHO EM PARES/GRUPO INTERVALOS NA SALA DE AULA 

 

 
PROJETO ESCOLA IN 

Expetativas e comportamentos esperados na sala de aula 

 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeitamos a nós próprios. 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ENTRADA NA SALA DE AULA TRABALHO INDEPENDENTE 

 

Colaborar uns com os outros. 

Respeitar as opiniões. 

Ser organizado. 

Falar baixo. 

Esperar pela sua vez para falar. 

Participar ativamente no trabalho. 

Trabalhar em equipa, incluindo todos os elementos do 
grupo. 

 
 

Permanecer na sala de aula respeitando a distribuição de 
horários de intervalos pelas turmas. 

Ocupar o mesmo lugar na sala. 

Respeitar as orientações do delegado, subdelegado e 
assistente operacional. 

Manter o espaço limpo e organizado. 

 

Aguardar o professor na sala de aula: 

Após o assistente operacional abrir a porta, entrar 
ordenadamente em fila, respeitando a ordem de 
chegada à sala e mantendo a distância de segurança. 

Ocupar o seu lugar na sala (sempre o mesmo em todas 
as aulas). 

Preparar o material necessário para a aula. 

Respeitar as orientações do delegado, subdelegado e 
assistente operacional. 

Cumprimentar o professor quando este chegar à sala. 

Colocar casacos e bonés na própria cadeira do aluno. 

Se chegar atrasado, bater à porta e justifica o atraso 
junto do professor. 

EXPOSIÇÃO DO PROFESSOR 

 

Ouvir com atenção. 

Levantar o dedo para participar e esperar a autorização do 
professor. 

Respeitar as opiniões dos professores e dos colegas. 

 

Realizar as tarefas em silêncio. 

Manter a mesa de trabalho arrumada e organizada. 

Realizar o trabalho com empenho e de forma organizada. 

Pedir ajuda quando tenho dúvidas. 

ARRUMAÇÃO 

 

Deixar a sala limpa e arrumada. 

Colocar as cadeiras no lugar. 

Arrumar os materiais da aula, após autorização do professor. 

SAÍDA DA SALA DE AULA 

 

Sair apenas quando o professor autorizar. 

Sair da sala respeitando a distribuição de horários de 
intervalos pelas turmas. 

Sair de forma ordeira e mantendo a distância física. 

Despedir-se dos colegas e/ou do professor. 
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PROJETO  ESCOLA IN 

Regras de atuação comuns e uniformes 

 

 

O professor entra na sala de aula cumprimentando os alunos e verificando: 

as presenças e o material, registando as respetivas faltas. 

o cumprimento por parte das medidas no âmbito do plano de contingência. 

PROMOVE E MONITORIZA A MANUTENÇÃO DO ASSEIO E ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 
 

O professor é um modelo no cumprimento das medidas previstas no plano de contingência. 

No término da aula, o professor dá autorização para os alunos arrumarem o material, verificando a limpeza e arrumação 
da sala. 

 

Escola IN - Professor  

 

 
 
 

 
 

 

 

ENTRADA NA SALA DE AULA 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO  ESCOLA IN 

Regras de atuação comuns e uniformes 

 

 
O professor verifica o cumprimento dos comportamentos esperados pelos alunos (cf. Ser Aluno AEPAS). 

Adota na sala de aula uma postura proativa e promotora de comportamentos positivos: 

Adota uma postura proativa e não reativa aos comportamentos, servindo de modelo para os alunos. 

Recorre ao reforço positivo, quando oportuno e atendendo ao perfil dos alunos. 

É consistente e coerente no reforço dos comportamentos de todos os alunos (torna a resposta a comportamentos mais 
previsível). 

Adverte os alunos com lembretes dos comportamentos positivos esperados, após compromissos assumidos. 

A rotina da aula é preparada para manter os alunos focados na tarefa (garantir que todos estão envolvidos na tarefa e são 
capazes de a realizar). 

O professor organiza a aula de modo a contemplar momentos em que os alunos podem ir à casa de banho no decorrer das 
atividades letivas, de modo a evitar o uso das casas de banho no período de intervalo. 

Reforça a importância de se cumprir as normas de comportamento estabelecidas, fornecendo instruções claras e focadas 
nas expetativas de comportamento – o que quero que os alunos façam e não o que os alunos não façam (ex. “lembra-te de 
entrar em silêncio e com calma” em vez de “não quero que entres aos berros”). 

Guarda o telemóvel em silêncio, utilizando-o exclusivamente para fins pedagógicos. 

 

 

 Escola IN - Professor 
 

 

 
 

PROMOVE E MONITORIZA A CORRETA PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NO DECORRER DA AULA 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 

 

 Escola IN - Aluno

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

 
Respeitar a distância física de segurança. 

Manter os contactos sociais apenas com os colegas da mesma turma. 

Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA (solução antissética de base 
alcoólica). 

Lavar frequentemente as mãos. 

Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o 
uso da casa de banho e sempre que necessário. 

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

Usar sempre a máscara (alunos dos 2.º e 3.º ciclos) (exceto para almoçar e nas aulas de 
Educação Física). 

Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos. 

Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 
utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida. 

Evitar o uso das casas de banho no período de intervalo. Pedir autorização aos professores 
para o fazer no período de aula, sempre que se revelar necessário, procedendo à higienização 
das mãos antes de regressar à aula. 

EM TODOS OS ESPAÇOS DA ESCOLA 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 

 Escola IN - Aluno 

 

 

Ser assíduo e pontual. 

Estar atento. 

Seguir as orientações do professor. 

Participar respeitando a sua vez. 

Realizar as tarefas propostas pelo professor. 

Trazer para a aula o material necessário. 

Manter a sala limpa e arrumada. 

Colocar o telemóvel em silêncio. 

Guardar o telemóvel na mochila. 

Zelar pela conservação do espaço da aula. 

Trazer os recados e os testes assinados. 

Estar sentado corretamente e sempre no mesmo lugar da sala. 

Respeitar as opiniões dos outros. 

Manter os cadernos e os materiais escolares organizados. 

Respeitar o espaço destinado a cada aluno, utilizando apenas os próprios materiais. 

SALA DE AULA 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 

 

 Escola IN - Aluno 

 

 
 

 
Circular de forma ordeira e silenciosa quando decorrem aulas. 

Falar num tom baixo. 

Circular devagar e pelo lado direito. 

Zelar pela conservação do espaço. 

Manter o espaço limpo. 

Respeitar as indicações de circulação. 

Respeitar os circuitos de circulação de acesso aos pisos identificados por cores (azul piso 0 e 

laranja piso 1). 

CORREDORES (DENTRO DO EDIFÍCIO) 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 

 Escola IN - Aluno 

 

 
Manter o espaço limpo. 

Zelar pela conservação do espaço. 

Respeitar as orientações dos professores e dos assistentes operacionais. 

Em tempo de aulas, manter o silêncio à volta do edifício da escola. 

Brincar/jogar nos espaços destinados para este efeito. 

Brincar com segurança. 

Integrar os colegas nas brincadeiras. 

Respeitar as brincadeiras dos outros. 

Falar educadamente. 

Colocar as mochilas nos espaços próprios. 

Restringir os contactos com colegas de outras turmas. 

Manter a distância de segurança. 

Respeitar a distribuição de horário de intervalo para cada turma. 

RECREIO 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 



Escola IN - PROMOÇÃO DE COMPORTAMENTOS POSITIVOS 

Ano Letivo de 2021/22 
 

 
PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 

 

 Escola IN - Aluno 

 
 

Lavar as mãos antes e após a refeição. 

Entrar e sair de forma ordeira, respeitando a fila e mantendo a distância de segurança. 

Sentar à mesa nos lugares identificados para o efeito. 

Falar num tom baixo. 

Arrumar os tabuleiros. 

Manter o espaço limpo. 

Arrumar a cadeira. 

Colocar a mochila nas prateleiras existentes para o efeito. 

Tirar a senha atempadamente. 

Apresentar o cartão no ato da refeição. 

Comer de forma civilizada. 

Zelar pela conservação do espaço. 

CANTINA 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 

 Escola IN - Aluno 

 
 

Entrar ordeiramente. 

Colocar a mochila no cacifo ou na sala de aluno, antes de entrar na biblioteca. 

À entrada, informar a assistente operacional da tarefa que vai realizar neste espaço. 

Fazer-se acompanhar do cartão do aluno. 

Aguardar em silêncio a sua vez para ser atendido. 

Permanecer no lugar que lhe for indicado. 

Estudar e pesquisar em silêncio. 

Deslocar-se calmamente. 

Manter o espaço limpo e arrumado. 

Utilizar os livros e o material informático e audiovisuais com cuidado e de acordo com as normas estabelecidas. 

Não partilhar documentos/equipamentos durante a permanência na biblioteca. 

Colocar no carrinho qualquer documento utilizado. 

Respeitar os restantes utilizadores. 

Consumir alimentos e bebidas fora do espaço da biblioteca. 

Respeitar as orientações da equipa da biblioteca. 

Utilizar os computadores para fins pedagógicos. 

Todos os utilizadores têm direito a requisitar livros para leitura domiciliária e devem entregá-los no prazo de 15 
dias ou proceder à renovação da requisição. 

BIBLIOTECA 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 

 Escola IN - Aluno 

 

 
 

 
Respeitar os circuitos definidos para a frequência deste espaço. 

Respeitar as regras de distanciamento com adoção dos procedimentos de segurança 

previstos. 

Manter o espaço limpo e arrumado. 

Zelar pela conservação dos materiais. 

Respeitar as orientações dos assistentes operacionais. 

Conviver em tom de voz adequado. 

Deslocar-se calmamente. 

SALA DO ALUNO 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  

 Escola IN - Aluno 

 
 
 
 
 

 
Utilizar sapatilhas no recinto do pavilhão. 

Entrar no balneário após autorização do assistente operacional e/ou professor. 

Manter o espaço do balneário, destinado a vestir o equipamento, limpo e arrumado. 

Colocar os objetos de valor em saco próprio. 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN  

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares  
 

 Escola IN - Aluno 
 
 

 
 
 
 
 

 
Respeitar as orientações dos assistentes operacionais. 

Aguardar o atendimento respeitando a fila e o distanciamento de segurança. 

Pedir com amabilidade o produto pretendido. 

Respeitar a distribuição por anos de escolaridade do horário de funcionamento da 
papelaria/reprografia. 

PAPELARIA/REPROGRAFIA, SECRETARIA, PBX 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN 

Regras de atuação comuns e uniformes 

 
 

Escola IN - Encarregado de educação 
 
 
 

Conhecer o estatuto do aluno e ética escolar, o regulamento interno da escola e o plano de 
contingência elaborado no âmbito da prevenção e resposta a contágio por COVID-19. 

 

Colaborar com os professores sempre que se revele necessário. 
 

Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for solicitado. 
 

Privilegiar os contactos telefónicos, por e-mail ou outras plataformas digitais para contactar a 
escola. 

 

Manter-se informado sobre todos os assuntos relativos ao processo educativo dos seus 
educandos. 

 

Ser um modelo de responsabilidade e respeito pelos outros. 
 

Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores e pessoal não docente. 
 

Incutir nos seus educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente 
e os outros alunos, contribuindo para a preservação da disciplina da escola. 

 

Acompanhar a vida escolar do seu educando. 
 

Conversar com o seu educando sobre os assuntos da escola. 
 

Criar condições em casa que favoreçam o estudo (local de estudo, materiais, …). 

Estimular e incentivar o interesse pelo estudo. 

Ver regularmente os cadernos e fichas de avaliação do seu educando. 
 

Ver regularmente o correio institucional (@aepas.org), que será o meio de contacto privilegiado 
entre a escola e a família no âmbito do plano de contingência. 

 

Promover no meu educando o cumprimento das regras estabelecidas no âmbito do plano de 
contingência. 

 
 
 

 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeitamos a nós próprios. 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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PROJETO ESCOLA IN 

Regras de atuação comuns e uniformes 

 
 

Escola IN – Assistente Operacional 
 

ENTRADA NA SALA DE AULA 

 
 
 
 
 

 
O assistente operacional abre as portas de sala de aula, 

após o toque de entrada, e solicita a entrada dos alunos, 

enquanto aguardam a chegada do professor. 

Verifica a entrada dos alunos em silêncio ou em tom baixo 

(delegado e subdelegado responsáveis pela 

monitorização dos pares enquanto aguardam a chegada 

do professor). 

Monitorizar o cumprimento dos comportamentos 
esperados pelos alunos à entrada na sala de aula (cf. Ser 
Aluno AEPAS). 

MANUTENÇÃO DO ASSEIO E ORGANIZAÇÃO DOS RECREIOS E 

OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES 

 

Garante e monitoriza a limpeza dos diferentes espaços da escola. 

Monitoriza a permanência e deslocação dos alunos nos diferentes 

espaços da escola. 

Garante e monitoriza a ventilação dos diferentes espaços da 

escola. 

CUMPRIMENTO DAS REGRAS NOS DIFERENTES ESPAÇOS 

ESCOLARES 

 

Verifica o cumprimento dos comportamentos esperados nos 

diferentes espaços escolares (cf. Ser aluno AEPAS). 

Relembra os comportamentos esperados nos diferentes espaços 

escolares e incentiva e reforça o seu cumprimento. 

É consistente e coerente no reforço dos comportamentos 

apropriados. 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

Respeito por si mesmo 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 
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CONTINUUM DE CONSEQUÊNCIAS PARA COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS 

TIPIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE ATUAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Grau Comportamento observado Medida disciplinar Quem atua 

 
 
 

 
I 

Ligeiras 

Chegar atrasado às atividades letivas 
Intervir na aula sem levantar o braço 
Intervir despropositadamente 
Conversar/brincar durante as aulas perturbando o seu funcionamento 
Levantar-se sem autorização 
Provocar os colegas 
Utilizar pastilha elástica 

Atitudes despropositadas dentro da sala de aula 
Usar bonés, gorros, capuzes, etc. dentro da sala de aula 
Entrada e saída da sala de aula aos gritos e empurrões 

Chamada de atenção ao aluno para cumprimento do comportamento esperado 
ao contexto 
Reincidência do comportamento (3 vezes) na mesma disciplina, após chamada de 
atenção, deve ser comunicada por escrito ao encarregado de educação 
juntamente com uma ou várias das seguintes medidas (com conhecimento ao 
diretor de turma): 

 O aluno pede desculpa oralmente e/ou escreve uma carta com um 
pedido de desculpas 

 O aluno faz cópia dos comportamentos esperados nos diferentes 
espaços escolares 

 Realização de fichas de trabalho da disciplina 
 Contrato de comportamento (para o aluno e/ou turma) 

 
 
 

 
Professor titular de turma 

Diretor de turma 

Assistentes operacionais 

Sujar o espaço escolar Comunicação escrita ao encarregado de educação e o aluno limpa o que sujou. 

II 
Grave 

Apresentação de algum(ns) destes comportamentos/infrações: 
Reincidência em qualquer das infrações ligeiras após aplicação das medidas previstas 
Recusar-se a participar nas atividades de sala de aula (ex.: copiar do quadro, realizar fichas de 
trabalho propostas pelo professor, etc.) 

Usar linguagem imprópria 
Não acatar as ordens (ex.: solicitar a mudança de lugar, ir ao quadro, trabalhar em pares ou grupo, 
etc.) 
Sair da sala sem autorização 
Provocar conflitos verbais ou físicos com os colegas. 

Professor da disciplina comunica ao diretor de turma e este comunica ao 
encarregado de educação para vir à escola e aplicação de uma ou várias das 
seguintes medidas, acompanhadas de uma carta com pedido de desculpas: 

 Ordem de saída de sala de aula1 para a realização de tarefas 
pedagógicas definidas pelo professor (aplicada após esgotados todos 
os mecanismos de atuação no âmbito da gestão de conflitos)2 

 Participação disciplinar 

 Registo de ocorrência3 

 Medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias (cf. definido em RI 
e de acordo com a Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro) 

 
 

 
Professor titular da turma 

Diretor de turma 

Assistentes operacionais 

Fraude na realização das fichas de avaliação Registo de ocorrência 

Utilizar qualquer dispositivo eletrónico não autorizado pelo professor O dispositivo eletrónico será confiscado pelo professor, entregue na direção 
desligado e identificado, onde só poderá ser levantado pelo encarregado de 
educação 

 

Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes ou mobiliário ou qualquer outra parte do edifício ou 
destruir material escolar. 
Estragar, com intenção, objetos que não lhe pertencem. 

Limpar o espaço ou o equipamento. 
Pagamento da reparação dos estragos ou substituição dos objetos danificados. 
O aluno escreve uma carta com um pedido de desculpas ao diretor ou ao colega 
(em função do alvo do dano provocado) 
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Grau Comportamento observado Medida disciplinar Quem atua 

III 
Muito 
Grave 

Reincidência em qualquer das infrações graves após aplicação das medidas previstas. 
Ofensas verbais. 
Provocação. 
coação. 
Espalhar rumores ou mentiras. 
Ameaças/intimidação. 
Perseguição. 
Humilhação pública ou privada (SMS, WEB, etc.). 

Comunicação ao encarregado de educação para vir à escola imediatamente e 
aplicação de uma ou várias das seguintes medidas: 

 Apresentar-se na direção. 
 Serviço comunitário. 

 O aluno escreve uma carta com um pedido de desculpas. 

 Medidas disciplinares corretivas ou sancionatórios (cf. definido em RI 
e de acordo com a Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro) 

 
 
 

 
Professor titular de 
Turma 

 
Diretor de turma 

Assistentes operacionais 

DIretor 

Reincidência na utilização de qualquer dispositivo eletrónico não autorizado pelo professor 
Captar sons ou imagens de atividades letivas ou não letivas, sem autorização prévia dos 
professores ou dos responsáveis da direção da escola. 

O dispositivo eletrónico será confiscado pelo professor, entregue na direção e só 
será devolvido no final do ano letivo ao encarregado de educação 

Roubo/furto. 
Violência física. 

Comunicação ao encarregado de educação para vir à escola imediatamente e 
aplicação de uma ou várias das seguintes medidas: 

 Apresentar-se na direção. 

 Serviço comunitário. 
 Participação às entidades competentes (polícia, CPCJ) 

 

1 A ordem de saída de sala de aula implica a adoção de um conjunto de procedimentos específicos (cf. Procedimentos específicos em anexo) 
2 Não é expectável que a ordem de saída de sala de aula resolva o problema de comportamento. Esta medida deverá ser utilizada, apenas, para evitar o reforço do comportamento, prevenir a escalada de comportamento 

e prevenir a interrupção da instrução. 
3 O registo de ocorrência não implica a ordem de saída de sala (cf. Procedimentos específicos em anexo) 

 

 

Todas as medidas são comunicadas ao encarregado de educação. Os comportamentos ligeiros poderão ser comunicados apenas por escrito, ao passo que os comportamentos graves 

ou muito graves deverão ser comunicados presencialmente pelo diretor de turma. 


