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ANEXO XIV – COMPORTAMENTOS ACEITÁVEIS/NÃO ACEITÁVEIS NA SALA DE AULA

ANEXO XIV
COMPORTAMENTOS ACEITÁVEIS/NÃO ACEITÁVEIS NA SALA DE AULA
Artigo 1.º
Comportamentos não aceitáveis
NO SENTIDO DE CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DA INDISCIPLINA, ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO DE
CONSENSOS ENTRE AS DIFERENTES PERSPETIVAS DOS EDUCADORES, CONSIDERAM-SE NÃO ACEITÁVEIS,
NA SALA DE AULA, OS SEGUINTES COMPORTAMENTOS, POR PARTE DOS ALUNOS:
1.

Entrar de forma não ordenada (com alarido, correria, algazarra).

2.

Entrar na sala de aula a comer ou a mascar pastilha elástica.

3.

Ocupar um lugar diferente daquele que lhe for marcado, no início do ano, pelo professor da
disciplina ou pelo professor titular da turma (a marcação é feita por ordem numérica, no sentido
horizontal, da esquerda para a direita dos alunos e ficando sujeita a alterações decorrentes de
situações justificadas, designadamente, problemas visuais e/ou auditivos ou situações relacionadas
com a estatura dos alunos).

4.

Utilizar chapéu, boné ou qualquer outra forma de tapar a cabeça se desse facto resultar,
comprovadamente, interferência negativa no processo de ensino ou de aprendizagem.

5.

Ausentar-se da sala de aula para utilizar as instalações sanitárias a não ser em situações excecionais,
devidamente justificadas.

6.

Levantar-se sem prévia autorização.

7.

Intervir na aula sem prévia autorização.

8.

Utilizar corretores.

9.

Mexer, sem permissão, no material escolar dos colegas.

10. Mexer nos estores / persianas.
11. Mastigar pastilhas elásticas, chupar rebuçados ou outras guloseimas.
12. Após o toque de saída, sair da sala de aula sem autorização do professor.
13. Não trazer para as aulas, o material considerado imprescindível.
14. Usar telemóvel ou outros equipamentos eletrónicos.
Artigo 2.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.
Em 27 de fevereiro de 2013.
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