
Agrupamento de Escolas de Portel  

Escola Básica 2/3 D. João de Portel   

PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA DISCIPLINAR  
  

Nome: _____________________________________________________ Nº: ____ Ano: ____ Turma: ____  

Data: ____ / ____ / 20____  Hora: _______________ Disciplina / Local: ___________________________  

DEVERES NÃO CUMPRIDOS PELO ALUNO (de acordo com o estipulado no artigo 10º, da Lei nº 51/2012)  

 □  Não foi assíduo, pontual ou empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades escolares.  
(alínea b)  

 □  Não seguiu as instruções do professor relativas ao seu processo de ensino. (alínea c)  

 □  Não tratou com correção um membro da comunidade educativa. (alínea d)  

 □  Não guardou lealdade para com um membro da comunidade educativa.  (alínea e)  

 □  Não respeitou a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente. (alínea f)  

 □  Não contribuiu para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos. (alínea g)  

 □  Recusou-se a participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola. (alínea h)  

□  Não respeitou a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, tendo praticado atos, 

designadamente violentos, contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e 

alunos. (alínea i)  

□  Não prestou auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias de 

perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos. (alínea j)  

□  Não zelou pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da 

escola, não tendo feito uso correto dos mesmos. (alínea k)  

 □  Não respeitou a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa. (alínea l)  

 □  Não permaneceu na escola durante o seu horário letivo. (alínea m)  

□  Possuía ou consumiu substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco, bebidas alcoólicas, ou promoveu alguma forma 

de tráfico, facilitação e consumo das mesmas. (alínea p)  

□  Transportou materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis de perturbarem o normal 

funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro 

membro da comunidade educativa. (alínea q)  

□  Utilizou equipamentos tecnológicos nos locais onde decorriam aulas ou outras atividades formativas ou reuniões sem 

que essa utilização estivesse relacionada com as atividades a desenvolver, ou sem que tenha sido expressamente 

autorizado pelo professor ou pelo responsável pela supervisão das atividades em curso. (alínea r)  

□  Captou sons ou imagens, designadamente de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia dos professores ou 

dos responsáveis pela supervisão das atividades em curso. (alínea s)  

□  Difundiu na escola, ou fora dela, via Internet ou outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos 

letivos e não letivos sem autorização da Diretora da escola. (alínea t)  

□  Apresentou-se com vestuário que se revelou inadequado, em função da idade, dignidade do espaço e especificidade das 

atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola. (alínea v)  

□  Não reparou os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou instalações 

da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar, ou, não tendo sido possível a 

reparação, não indemnizou os lesados relativamente aos prejuízos causados. (alínea x)  

Sanção aplicada: 

  
 □  O aluno permaneceu na sala de aula e foi registada a advertência na caderneta;   

□    O aluno foi encaminhado para a Sala de Ocorrência Disciplinar, com uma tarefa a realizar;  

□    O aluno foi encaminhado para a Sala de Ocorrência Disciplinar, com marcação de falta disciplinar. 

  
Tarefa(s) a realizar pelo aluno na Sala de Ocorrência Disciplinar: ____________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  



  

Descrição da Ocorrência  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

O Professor / O Assistente Operacional: ________________________  
  

Registo do Diretor de Turma  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Data:____/____/20____                O Diretor de Turma:_________________________  

  

Parecer da Diretora do Agrupamento de Escolas de Portel  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Data:____/____/20____                                                       A Diretora do AEP: __________________________  

  

 

Tomada de Conhecimento do Encarregado de Educação  
 

Data:____/____/20____      O Encarregado de Educação:____________________________  

  


