
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA FRANCA DO CAMPO 
 
 

 

ANO LETIVO 2015-2016 
 

A Sala de Acompanhamento Disciplinar (S. A. D.) constitui-se como um espaço de reflexão e de ação sobre comportamentos, atitudes e valores 

destinado ao/à(s) discente(s) cujo comportamento constitua uma infração grave ou muito grave que impeça claramente o prosseguimento do processo 

de ensino e aprendizagem e prejudique o/as restantes discentes e demais intervenientes da comunidade educativa. 

Prevê-se que a Sala de Acompanhamento Disciplinar funcione de segunda a sexta-feira, sempre que estiverem a decorrer as atividades letivas. Os 

docentes destacados para S.A.D. cumprem integralmente neste espaço o horário que lhes foi designado para tal, realizando, na ausência de alunos ou 

de funções para aí previstas, tarefas que considerem adequadas e, sempre que compareça qualquer discente, devem adotar os seguintes 

procedimentos. 

OBJETIVOS OPERACIONALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E 
MONITORIZAÇÃO 

   

• Promover a consciencialização dos 

princípios morais e éticos fixados no 

Código de Conduta e no Regulamento 

Interno da Escola, de modo a 

prevenir a existência de 

transgressões; 
 

• gerar meios de prevenção e atuação 

e dissuasão  relativamente à 

indisciplina e providenciar os 

respetivos recursos humanos e 

materiais; 
 

• propiciar um melhor relacionamento 

com a comunidade educativa e o 

respeito pelo património público; 

• Acolher o/a(s) discente(s); 
 

• entregar-lhe(s) o documento “Descrição da ocorrência disciplinar e reflexão” 

que deverá(/ão) preencher; 
 

• analisar, em conjunto com o/a(s) aluno/a(s), o registo de reflexão 

preenchido e ajudá-lo/a(s) a repensar sobre a sua conduta, orientá-lo/a(s) na 

tomada de uma nova atitude e na assunção de um compromisso em relação 

ao modo de estar e de agir doravante; 
 

• acompanhar a realização das tarefas propostas pelo(s) professor(s) da(s) 

turma(s) ou na ausência, excecional e justificada das mesmas, propor tarefas 

alternativas; 
 

 

• encaminhar para o conselho executivo o/a discente face a situações de 

infração muito grave que careçam de denúncia ao Ministério Público; 

• introduzir, na “Grelha de 

acompanhamento dos 

processos” (folha Excel), os 

dados relativos a cada 

ocorrência; 
 

• elaborar um relatório periodal 

estatístico e  comparativo com 

dados obtidos em anos letivos 

anteriores relativamente a 

situações de indisciplina que 

registadas na S.A.D. a ser 

entregue à presidente do órgão 

executivo (função que compete 

ao docente coordenador da S. 

A. D.). 

REGULAMENTO DA SALA DE ACOMPANHAMENTO DISCIPLINAR 



 
 

 
 

Vila Franca do Campo, __ de _________________ de 201__ 
 

 
 

O Coordenador da Sala de Acompanhamento Disciplinar                A Presidente do Conselho Executivo 
 
            ______________________________                                 _________________________________ 
                                                            
                           (Carlos Rodrigues)                                                                    (Graça Melo) 

 

• despertar para a necessidade da 

manutenção de um elevado padrão 

moral e ético no cumprimento dos 

direitos e deveres do corpo discente. 

 

• reencaminhar, se e quando oportuno, o(s) discente(s) para a(s) respetiva(s) 

sala(s) de aula; 
 

• recolher e fotocopiar os registos escritos pelos alunos, arquivando os 

originais no conselho executivo e encaminhando as cópias para os/as 

respectivos/as diretores/as de turma (gavetas nos gabinetes de diretores de 

turma) – função que compete ao docente coordenador da S. A. D.. 

 


