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Ordem de serviço n.º 04 
Ano Letivo 2022-2023 

 

Informação 
 

  Mediação Disciplinar 
 

Face ao grau das ocorrências disciplinares, o procedimento é: 
 

- Advertência ou observações que se entendam pertinentes, relativas ao comportamento 

indisciplinado (Grau 1, conforme esquema adiante) - o docente faz o devido registo na 

plataforma e informa o DT. 

- Ordem de Saída da Sala de Aula (Grau 2, conforme esquema adiante) – o aluno é 

encaminhado para o Gabinete de Tarefas (GT), que supervisiona a tarefa que o docente 

estabeleceu. O docente faz o devido registo na plataforma. 

- Utilização indevida dos telemóveis ou afins (Grau 3, conforme esquema adiante) – 

entregar o equipamento devidamente identificado e desligado na direção ou aos Responsáveis 

de Estabelecimento (conforme o caso) e o docente faz o devido registo na plataforma. 

- Participação disciplinar (Grau 4, conforme esquema adiante) – o aluno preenche o 

documento 2 “Reflexão do aluno sobre a ocorrência disciplinar” e, caso seja entendido pelo 

docente, realiza a tarefa proposta, sendo, posteriormente, entregue no Secretariado da Direção 

(EBSA), ou aos Responsáveis de Estabelecimento (conforme o caso), para tratamento pela Equipa 

da Mediação Disciplinar. 

Recorda-se que os comportamentos de grau 3 e grau 4 ao serem registados na plataforma 

e assinalados com (X): “Com conhecimento à Direção” (ao assinalar esta opção todos os 

intervenientes, DT, GMD, Direção, ficam a saber do sucedido e passam a poder intervir). 

 

Os registos de Grau 10 ocorrem quando qualquer elemento discente é portador de um 

comportamento meritório, digno de registo no seu processo individual (reforço positivo). O 

docente faz o devido registo na plataforma. 

 

NOTA: As ocorrências disciplinares de Grau 2 a 4 dão obrigatoriamente lugar a marcação 

de falta disciplinar, devidamente registada na plataforma INOVAR. 

 

– Gabinete de Mediação Disciplinar (GMD) - Trata do Procedimento Disciplinar. 
 

Documentos (depois de preenchidos, serão digitalizados pelo Secretariado da Direção ou pelos Responsáveis de 
Estabelecimento e anexados ao processo do aluno): 

Doc. 1 - Participação da Ocorrência Disciplinar 
Doc. 2 - Reflexão do Aluno sobre a Ocorrência Disciplinar 
Doc. 3 - Ficha de Tratamento de Dados – Ocorrência Disciplinar 
Doc. 4 - Comunicação ao EE – Ocorrência Disciplinar 
Doc. 5 - Ordem de saída de sala de aula – Registo da Tarefa 
 

Doc.s disponibilizados em 

www.aeanadia.pt 

Documentos\Documentos internos\GMD 
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Mediação Disciplinar 

 

1 - Registo de “Comportamento” - Programa Inovar  

 

Aceder a Área Docente / Inicial / [selecionar o aluno] / Comportamentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Selecionar nome do aluno] 

Registo de grau 10 

corresponde a 

comportamento positivo: 

“Ações meritórias dignas de 

registo” 

Grau

10 
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2 - Procedimentos a adotar – Cronograma recapitulativo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Encaminhame
nto do aluno 
para o 
Gabinete 

 

Encaminhamento do 
aluno com tarefa 
(Doc. 5) 

 

Para o professor da 
disciplina avaliar 

 

Ordem de Saída da Sala 
de Aula 
Falta disciplinar + 
Registo no Inovar 
(Comportamentos – Grau 2) 
Dar conhecimento ao DT. 

Gabinete de Tarefas 

 
Supervisão da tarefa do 
aluno 

Informação para DT 
 
Registo no Inovar 
(Comportamentos – Grau 1) 
Dar conhecimento ao DT. 

Grau

1 

Entrega do Telemóvel desligado, identificado e 
breve descrição (data de entrega, defeitos, …) 

Utilização indevida do 
telemóvel ou afins 
 
Preencher Doc. 1 
ou  
Registo no Inovar  
(Comportamentos – Grau 3) 
Assinalar no Inovar – “Dar 
conhecimento ao DT/GMD 
/Direção?” (X) 
 

Entregar telemóvel na 
Direção 
(Preencher Doc. 1 se não 
houver registo no Inovar) 

 

Procedimentos 
operacionais. 

Participação Disciplinar 
(Dentro ou fora da sala de aula) 

 
Preencher Doc. 1 
ou  
Registo no Inovar  
(Comportamentos – Grau 4) 
Assinalar no Inovar – “Dar 
conhecimento ao DT/GMD 
/Direção?” (X) 
 

Gabinete de Tarefas 
 
Reflexão do aluno 
sobre a ocorrência 
(O aluno preenche Doc. 2) 

 
O aluno permanece, no 
mínimo, até ao final da 
aula 

Gabinete de Tarefas 
entrega Doc. 2  
(e Doc. 1 se não houver 
registo no Inovar) no 
Secretariado da 
Direção/Responsáveis de 
Estabelecimento. 
 

Tratamento pelo GMD. 

Grau

2 

Grau

3 

Grau

4 

Reincidência na ordem de 

saída da sala de aula 

+ de 3 X mesma disciplina 

+ de 5 X disciplinas 

diferentes 

 

=> Conselho de Turma 
 

 

Registo de grau 1 a 4 corresponde 

a comportamento negativo 
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3 - Consulta dos registos dos Processos Disciplinares – Programa Inovar  

Aceder a Área Docente / Inicial / [selecionar o aluno] / Ações disciplinares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

[Selecionar nome do aluno] 

Registos de comportamento - Grau 3 ou Grau 4  

dão origem a um “Registo do Processo Disciplinar”  

➔ Realizado pelo Relator 

 

Só para 
CONSULTA 
[Processo 

elaborado pelo 
Relator] 

mailto:direccao@aeanadia.pt
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&biw=1360&bih=599&site=imghp&tbm=isch&q=correio+eletronico+png&revid=1169556290


Ministério da Educação 

 

Rua Almas das Domingas, n.º 4 – 3780–299 ANADIA - Geral 231 519 050 Fax 231 519 059    Email: direccao@aeanadia.pt 
 5  

4 - Mediação Disciplinar - Descritivo 

Os registos de Comportamentos negativos definem-se em Grau 1, 2, 3 e 4, conforme descritos 

nos exemplos citados, que a seguir se apresentam: 

Grau 1 - Situações que devem ficar registadas, para o DT informar os EE, sem consequência 

disciplinar efetiva. O docente da disciplina regista no Inovar, no separador “Comportamentos”, 

grau 1. 

Grau 2 - Se o aluno for mandado sair da sala de aula (por causar perturbação), o docente 

preenche o Documento 5 – “Ordem de Saída da Sala de Aula” e o aluno é encaminhado para o 

Gabinete de Tarefas, sempre com indicação dos procedimentos/tarefas que o aluno deverá 

efetuar. O docente da disciplina regista no Inovar, no separador “Comportamentos”, grau 2. Os 

docentes que estiverem no Gabinete de Tarefas supervisionam a tarefa do aluno. 

Grau 3 - Relativamente ao uso indevido do telemóvel e afins, o professor da disciplina regista no 

Inovar, no separador “Comportamentos”, grau 3, e entrega do equipamento desligado, 

identificado e breve descrição (data de entrega, defeitos, …) na Direção. 

No registo do Inovar, no registo dos Comportamentos é necessário assinalar com (X): “Dar 

conhecimento ao DT/GMD/Direção?” 

Grau 4 - Nas infrações disciplinares, a partir de grave, dentro ou fora da sala de aula, o aluno é 

encaminhado para o Gabinete de Tarefas onde preencherá o documento 2 (Reflexão) e 

permanecerá, no mínimo, durante o tempo da aula que está a decorrer. Ocorrendo a infração no 

intervalo o aluno deve ser encaminhado para o GMD. 

Regista-se no Inovar, no separador “Comportamentos”, grau 4, ou faz-se o preenchimento do 

documento 1 (Participação). No registo do Inovar, no registo dos Comportamentos é necessário 

assinalar com (X): “Dar conhecimento ao DT/GMD/Direção?” 

O docente que estiver no Gabinete de Tarefas, posteriormente, fará chegar os documentos (seja 

o documento 2 ou o documento 1) ao GMD. 

 

Destacam-se os registos de comportamentos positivos, que devem ser registados no Inovar, no 

separador “Comportamentos”, grau 10, com a designação “Ações meritórias dignas de registo”, 

que são relevantes para o currículo do aluno (Turma TOP+, Quadro de Referência, …). 
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5 – TIPIFICAÇÃO das infrações disciplinares  

TIPIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES MEDIDAS CORRETIVAS OU SANCIONATÓRIAS 

Pouco Grave (Participação grau 1) 

• Entrar ou sair de forma desordeira na sala de aula; 

 • Intervir na aula despropositadamente; 

 • Levantar-se sem autorização; 

• Voltar-se para trás; 

• Incomodar os colegas; 

 • Conversar/ brincar durante a aula; 

 • Não acatar o aviso dado por um Professor ou 
Assistente Operacional; 

 • Protelar a realização das tarefas indicadas; 

 • Mastigar pastilha elástica, rebuçados e similares na 
sala de aula; 

 • Comer ou beber na sala de aula, exceto água desde 
que devidamente autorizado; 

 • Ter ligados e em local visível e acessível no espaço de 
aula quaisquer equipamentos tecnológicos, 
designadamente telemóveis, equipamentos, 
programas ou aplicações informáticas, exceto se 
necessários às atividades a desenvolver e 
expressamente autorizados pelo Professor; 

 • Usar boné ou capuz na sala de aula, na Biblioteca ou 
na sala de Estudo; 

• Usar vestuário inadequado ao espaço e às atividades 
escolares; 

• Sujar/ desarrumar deliberadamente a sala de aula 
ou os restantes espaços escolares e os seus 

equipamentos; 

➢ Advertência (registo no programa INOVAR, pelo 
docente); 

➢ Comunicação do Diretor de Turma ao E.E; 
➢ Preenchimento do Doc. 1. (GMD) pelo pessoal 

não docente; 

Grave (Participação grau 2) 

• Repetir, durante a aula, comportamentos Pouco 
Graves que já foram alvo de advertência pelo 
Professor; 

➢ Ordem de saída da sala de aula e 
encaminhamento para a Sala de Tarefas para 
realização de tarefas didáticas / pedagógicas; 

➢ Marcação de falta disciplinar;  
➢ Participação ao Diretor de Turma e deste ao 

encarregado de educação, com registo no 
programa INOVAR); 

➢ Marcação de tarefas ou atividades de integração 
(Preenchimento dos documentos previstos, no 
GMD. A realização de tarefas carece de 
autorização do Encarregado de Educação); 
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Grave (Participação grau 2) [continuação] 

• Repetir, no espaço escolar, comportamentos Pouco 
Graves que já foram alvo de advertência pelo Professor 
ou Assistente Operacional; 

➢ Participação do professor ou assistente 
operacional (preenchimento do DOC. 1 no GMD; 

➢ Participação ao diretor de turma (GMD); 
➢ Definição de tarefas ou atividades de integração 

ou Condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares ou na utilização certos materiais ou 
equipamentos. (preenchimento dos 
documentos necessários pelo GMD); 

Telemóveis (Participação grau 3) 

• Utilizar, sem captação de som ou de imagens, 
quaisquer equipamentos tecnológicos, 
designadamente, telemóveis, equipamentos, 
programas ou aplicações informáticas, exceto se 
necessários às atividades a desenvolver e 
expressamente autorizados pelo Professor; 

➢ O Aluno entrega o equipamento ao Professor, 
que o faz chegar à Direção, só podendo ser 
devolvido ao Encarregado de Educação após 24 
horas; 

Muito Grave (Participação grau 4) 

• Usar linguagem imprópria/emitir ruídos impróprios em 
todo o espaço escolar; 

• Incitar ao uso ou usar linguagem ameaçadora, 
humilhante ou intimidatória para outrem; 

 • Escrever ou desenhar no mobiliário, paredes ou 
danificar o material escolar; 

• Reagir agressivamente, por palavras ou por gestos, 
contra colegas; 

• Desrespeitar as instruções dadas pelo Professor e/ou 
Assistente Operacional; 

➢ Ordem de saída da sala de aula e 
encaminhamento para a Sala de Tarefas, para 
realização de tarefas didáticas / pedagógicas; 

➢  Marcação de falta disciplinar; 
➢ Registo no programa INOVAR; 
➢ O Diretor de Turma dá conhecimento ao 

encarregado de educação; 
➢ Participação do assistente operacional, se fora 

da sala de aula (Preenchimento do Doc.1, no 
GMD); 

➢ Realização de tarefas ou atividades de 
integração; 

➢ Suspensão de 1 a 3 dias (preenchimento dos 
documentos previstos); 

• Reincidir em qualquer das infrações Graves; 

 • Sair do espaço de aula sem autorização; 

• Sair da escola sem autorização; 

• Recusar cumprir as ordens de saída do espaço de aula 
e/ ou Direção; 

• Fumar dentro do espaço escolar; 

➢ Suspensão de 1 a 3 dias (preenchimento dos 
documentos previstos); 

• Roubar ou furtar; 
➢ Restituição do bem roubado ou furtado pelo 

aluno ou, não sendo possível ou suficiente a 
reparação, indemnização do lesado; 

➢ Suspensão entre 4 e 12 dias úteis, mediante 
procedimento disciplinar; 

• Destruir propriedade pessoal de terceiros; 
➢ Pagamento do valor do bem destruído ou da sua 

reparação; 
➢ Suspensão entre 4 e 12 dias úteis, mediante 

procedimento disciplinar; 
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Muito Grave (Participação grau 4) [continuação] 

• Falsificar documentos ou assinaturas;  

• Transportar, consumir, facilitar e/ou incentivar o 
consumo de substâncias ilícitas (drogas e bebidas 
alcoólicas); 

• Reagir agressivamente, por palavras ou por gestos, 
contra o Professor, Assistente Operacional; 

• Agredir fisicamente qualquer elemento da comunidade 
escolar; 

• Discriminar, difamar ou divulgar rumores ou mentiras 
(em presença do próprio ou de terceiros e/ou por 
quaisquer outros meios incluindo tecnológicos); 

• Provocar, ameaçar, intimidar, perseguir Alunos, 
Professor, Assistente Operacional; 

 • Recusar cumprir qualquer medida corretiva ou 
disciplinar sancionatória que lhe seja aplicada; 

 • Reincidir em qualquer das infrações Muito Graves; 

➢ Informação às autoridades administrativas ou 
policiais (Ministério Público); 

➢ Suspensão entre 4 e 12 dias úteis, mediante 
procedimento disciplinar; 

• Captar som ou imagens dentro do recinto escolar por 
qualquer meio, exceto se necessários às atividades a 
desenvolver e expressamente autorizadas pelo 
Professor ou Diretor; 

➢ O Professor confisca o equipamento e entrega-o 
na Direção, só podendo este ser devolvido ao 
Encarregado de Educação após instauração de 
processo disciplinar e depois de apagados o som 
ou imagens captados; comunicação ao 
Ministério Público; 

➢ Suspensão entre 4 e 12 dias úteis, mediante 
procedimento disciplinar; 

 

 

6 - Gabinete de Mediação Disciplinar e Relatores dos processos 

Todos os dias um elemento do GMD toma conhecimento dos documentos existentes e faz o 

respetivo registo e tratamento. 

O GMD - Gabinete de Mediação Disciplinar na EBSA – funciona no Piso Zero, Gabinete 5 (junto 

aos Gabinetes dos Diretores de Turma); nos outros Estabelecimentos de Ensino funciona na 

Coordenação.  
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7 - Diagrama de procedimentos 
 

7.1. - Ocorrência de infração – tipo Grau 1 e 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocorrência de infração 

Grau 1 e 2 

Aluno é acompanhado ao GT 

Ordem de 

saída da sala 

de aula 

Repreensão/Advertência 
Não 

Registo da infração 
no programa Inovar no 

separador “Comportamento” 
Grau 1 ou 2 

Sim 

P
ro

fe
ss

o
r 

GT 

P
ro

fe
ss

o
r 

Marcação de FD (Falta Disciplinar) 

Verifica 

cumprimento da 

tarefa 

Não cumpriu 

Novo procedimento / 
nova medida 

Faz o respetivo registo 

Definição da 

tarefa (Doc. 5) 

− Supervisiona tarefa 

Ass. 

Op. 

Cumpriu ou 

Não Cumpriu 
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7.2. - Ocorrência de infração – tipo Grau 3 e 4  
 

 

Legenda: RI – Regulamento Interno; FD – Falta Disciplinar (estas faltas são somadas às faltas injustificadas (FI); 

GMD – Gabinete de Mediação Disciplinar; GT – Gabinete de Tarefas. 

Agrupamento de Escolas de Anadia, 06 de setembro de 2022 

 

Ocorrência de infração 

Grau 3 e 4 

 

Participação da ocorrência 

Reflexão do aluno sobre a 
ocorrência disciplinar-GT (Doc. 2)  

Audição do EE (Doc. 4) ou 
Comunicação ao EE (Doc. 3) 

Tratamento de dados da ocorrência 
disciplinar - GMD (Doc. 3) 

G
T
/
G
M
D 

Registo no programa Inovar no separador 

“Comportamento”, Grau 3 ou 4 

ou 

Participação por escrito em impresso 

próprio (Doc. 1) 

Diretor / 
Diretor de Turma 

Cumprimento da Medida 
Disciplinar 

Registo do cumprimento e do resultado da 

medida disciplinar aplicada 

Tratamento de dados da ocorrência 
disciplinar (Doc. 3)  

(Finalizar o processo) G
M

D
 e

 D
T
 

Supervisão pelo DT em articulação com EE, 
professores da turma e/ou assistentes 

operacionais  

Definição da Medida Disciplinar 

D
ir

e
to

r/
D

T
/
G

M
D
 

D
T
/
P
ro

f.
s/

A
ss

.O
p
e
r.

 

Comuni
dade 

escolar 

Instauração do 
processo disciplinar 

Tipo de 

medida 
Sancionatória 

Corretiva 

Instauração do 

processo disciplinar 
Não 

Sim 

D
ir

e
to

r/
D

T
 

Reincidência na ordem de saída 

da sala de aula 

+ de 3 X mesma disciplina 

+ de 5 X disciplinas diferentes 

Conselho de Turma 

(Produz ata com 

proposta de medidas) 
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