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NORMAS DE CONVIVÊNCIA NA ESCOLA 
 
 

§ ENTRADAS E SAÍDAS DA ESCOLA 
 

Os pais/ encarregados de educação devem assegurar o cumprimento dos horários pré-estabelecidos (transportes, entradas, 
saídas). 
Nenhum aluno está autorizado a sair da escola durante o tempo letivo sem a devida autorização. 
 
 

§ ENTRADA NA SALA DE AULA 
 

Os alunos devem chegar pontualmente à porta da sala de aula. 
O professor é o primeiro a entrar. A entrada faz-se de forma ordeira e os alunos dirigem-se em silêncio para os seus lugares. 

 
§ EM SALA DE AULA 

O aluno deve: 
• Estar atento e executar os trabalhos previstos no plano de aula; 
• Usar o caderno diário e tirar os apontamentos necessários, evitando distrair-se; 
• Levantar o braço e esperar que o professor lhe dê a palavra; 
• Ouvir com atenção as intervenções dos colegas e do professor; 
• Manter-se sempre dentro da sala, sendo autorizado a sair, pelo professor, apenas por motivos de força maior; 
• Permanecer no seu lugar, agindo de acordo com o previsto na planificação do professor. Caso tenha necessidade de 

se levantar por qualquer motivo, deve pedir autorização. 
 
 
§ FINAL DA AULA/SAÍDA 

 
Antes de sair, os alunos devem certificar-se que a sala fica arrumada (sem papeis no chão, filas alinhadas, janelas fechadas), 
deixando em cima da mesa apenas o material necessário para a aula seguinte. Os alunos saem da sala apenas quando o 
professor autorizar.  

 
§ INTERVALOS 

 
Os alunos não podem permanecer nas salas nem nos blocos durante o intervalo. Devem ir ao cacifo e utilizar os sanitários 
após a saída da aula, de modo a evitar a ida ao bloco no intervalo (o lixo deve ser colocado em locais apropriados e os espaços 
verdes devem ser preservados). 

 
§ CORREDORES 

 
Os corredores são zonas de silêncio e de passagem, pelo que o aluno não deve neles permanecer para realizar atividades de 
natureza diversa. 

 
§ SANITÁRIOS 

 
Os alunos devem esforçar-se por deixar os sanitários limpos. Para tal, deverão descarregar sempre o autoclismo e não sujar 
o chão. Os alunos deverão lembrar-se ainda que os sanitários não são lugar de brincadeira. 
 
 

§ BIBLIOTECA 
Os alunos podem frequentar esta sala apenas no horário estabelecido, não podendo permanecer nesta na ausência de um 
adulto. 

 
§ REFEITÓRIO 
  

Na fila do refeitório, os alunos devem aguardar sem barulho ou agitação, respeitando a vez dos outros. Os alunos devem 
utilizar esse espaço mantendo-o limpo. 
 


