BOM AMBIENTE NA ESCOLA
está nas tuas mãos
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Desliga estes
equipamentos e
guarda-os na mochila.

PROIBIDO!

procedimentos

1

Uso de
telemóveis ou afins
em sala de aula
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Linguagem
e gestos grosseiros
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NUNCA!
Quem se sentir ofendido
pela
utilização
de
linguagem ou gestos
inadequados de alunos,
deve
participar
a
ocorrência, por escrito, ao
respectivo DT e ao
Observatório
de
(In)Disciplina.

A utilização destes
equipamentos na sala de
aula implica a sua
retenção por parte do
professor que os
entregará ao DT ou à
Direcção.

Sê cordial, educado e
gentil com colegas,
funcionários e
professores.
Não grites nem corras nos
corredores. Modera a tua
linguagem. Não uses
“palavrões” num espaço
que é de educação e
aprendizagem.
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Preserva o espaço, o
mobiliário e os
equipamentos que tens
ao teu dispor. São de
todos!
Não danifiques mobiliário,
paredes ou equipamentos.

NEM PENSAR!!
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Actos de
vandalismo em
património

4

Confronto e violência
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NÃO E NÃO!

As vítimas da violência
física, verbal
e/ou psicológica na
Escola devem
encaminhar as suas
queixas
para a Direcção.

A gravidade do acto
praticado será analisada
pelo DT.
A reparação do prejuízo
é da responsabilidade do
aluno e EE.

Respeita o direito à
diferença do outro!
Não reajas à provocação
com
a mesma moeda.
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Cuida de ti!
Não consumas.
Não te deixes levar.

NEM
PENSAR!!
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Drogas, álcool e
tabaco

6

Praxes
inadequadas
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FORA DE QUESTÃO!
Os alunos que forem
obrigados a praxes
humilhantes e
inadequadas devem
encaminhar as suas
queixas para a Direcção
da Escola.

Os casos identificados
serão
comunicados ao DT e
aos Serviços
de Psicologia e
Orientação.

Colabora na integração dos
novos alunos, no início de
cada ano lectivo,
participando nos eventos
organizados na Escola. Sê
moderado na forma de
praxar os colegas, evitando
a humilhação.
Não obrigues ninguém a praxar
ou a ser praxado.
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Mantém a sala de aula e
as outras instalações
limpas. Coloca o lixo
nos recipientes
adequados. Colabora na
recolha selectiva.
Não deites papéis para o
chão.
Quem suja, limpa!

JAMAIS!
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Falta de
arrumação e limpeza
na Escola
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Furto na Escola
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CASO DE POLÍCIA!

Os casos de furtos serão
encaminhados às Forças
de Segurança e à
Direcção da Escola.

Se o aluno se recusar a
corrigir o seu
procedimento, tal facto
deve ser comunicado ao
DT.

Marca os teus pertences.
Respeita o que é dos
outros.
O que encontrares e não
for teu, tem dono!
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Amabilidade e
correcção

práticas
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AGORA E JÁ!

Na sala de aula, no bar, na secretaria, na biblioteca ou
em qualquer outro espaço da escola, cumprimenta os
presentes, sê disciplinado, espera pela tua vez e
comunica com cortesia e correcção.
Exige o mesmo dos outros!

Excessos nos
comportamentos e
vestuário

práticas

A EVITAR!
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Modera manifestações excessivas de intimidade nos
corredores.
Controla os excessos no vestuário, evitando criar
reacções de intolerância e de provocação.
Aceita as recomendações que te forem feitas.
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Evita usar bonés ou gorros na sala de aula.
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