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Anexo V - Tipificação das infrações disciplinares1 

Grau Comportamento Medidas corretivas ou sancionatórias Intervenientes 

1 
(Ligeira) 

 Intervir despropositadamente na aula;  

 Conversar/brincar durante as aulas;  

 Levantar-se sem autorização; 

 Utilizar pastilha elástica; 

 Usar vestuário não adequado; Sujar o espaço escolar; 

 Correr ou gritar nos corredores da escola; 

Comunicação escrita ao EE e uma ou várias das seguintes sanções: 

 O aluno é advertido; 

 O aluno efetua um pedido de desculpas; 

 Restrições nos intervalos; 

 O aluno limpa o que sujou. 

 Assistente operacional 

 Docente 

 Professor titular 

 Diretor de turma  

2 
(Grave) 

 Reincidência em qualquer uma das infrações ligeiras; Provocar os colegas; 

 Entrada/saída desordeira na/da sala de aula; Usar linguagem imprópria; 

 Não acatar as ordens; 

 Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes, mobiliário ou qualquer outra 
parte dos edifícios ou destruir material escolar; 

 Utilizar aparelhos multimédia (telemóvel, tablet, outros) não autorizados 
pelo professor;  

 Não cumprir as regras dos espaços (refeitório, bufete, biblioteca, sala do 
aluno, polivalente, …); 

 Participar em lutas e gritarias no recinto escolar; Provocar conflitos verbais 
ou físicos com os colegas. 

Comunicação ao EE para vir à escola. 

 Saída temporária da sala de aula para realização de tarefas; 

 Marcação de falta disciplinar; 

 Contrato de comportamento; 

 Serviço comunitário prestado no Agrupamento; 

 Um a três dias de suspensão; 

 O material multimédia será confiscado e entregue desligado e 
sem cartão na direção (só poderá ser devolvido ao EE). 

 Assistente operacional 

 Docente 

 Professor titular 

 Diretor de turma  

 Coordenador de 
Estabelecimento  

 Diretor do Agrupamento  

3 
(Muito 
grave) 

 Reincidência em qualquer das infrações graves; 

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

 Roubo/furto; 

 Ofensas verbais ou escritas a professores/assistentes/colegas; 

 Discriminação; 

 Provocação/coerção; 

 Espalhar rumores ou mentiras; 

 Ameaças/intimidação (pares/professores/assistentes); Perseguição; 

 Violência física; 

 Humilhação pública ou privada (SMS, web, etc.); Destruição de 
propriedade alheia; 

Comunicação ao EE para vir à escola, imediatamente.  

 Dependendo da gravidade: 4 a 12 dias de suspensão / 
transferência de escola / expulsão 

 Participação à Escola Segura/Forças de Segurança (GNR); 

 Sinalização à CPCJ/Tribunal de Menores 

 O material multimédia confiscado só será devolvido no final do 
ano letivo. 

 Serviço comunitário de acordo com protocolos celebrados com 
outras instituições, como bombeiros, lares, centro de saúde, 
junta de freguesia, etc.; 

 

 Professor titular 

 Diretor de turma 

 Conselho de Turma  

 Diretor do Agrupamento 

 Diretor Geral de Educação 
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