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Código de Conduta do Aluno

Princípios Orientadores

O Código de Conduta do Aluno é constituído por um conjunto de normas, regulamentos 
e leis cuja meta é estabelecer e preservar a ordem para o benefício de todos. A disciplina 
dentro da escola deve conter as qualidades de objetividade, coerência e equidade. É da 
responsabilidade de todos os funcionários da escola, alunos, pais e interessados de toda 
a comunidade assegurar que o ambiente escolar promova uma atmosfera propícia ao 
aprendizado. 

O Código de Conduta do Aluno tem o propósito de ser uma norma instrutiva, tendo 
como base intervenções e apoio para os alunos. No entanto, quando as consequências 
são aplicáveis, elas devem ser implementadas com base em um sistema de disciplina 
progressiva. As infrações menos graves e primeira ofensa recebem consequências 
menos severas do que as infrações mais graves e crimes reincidentes. Fatores como 
idade, série, desenvolvimento social, emocional e intelectual como também os direitos 
e responsabilidades dos alunos em geral devem ser considerados. Os problemas de 
disciplina serão solucionados por todos os meios possíveis, antes da exclusão da escola. 
A igualdade e imparcialidade dos procedimentos serão observados para assegurar os 
direitos dos alunos. 

Respeito

Todos os membros da comunidade escolar devem adotar comportamentos que respeitem 
os direitos, a propriedade e a segurança deles próprios e dos outros.

Responsabilidade

Todos os membros da comunidade escolar devem assumir a responsabilidade pelo seu 
comportamento no sentido de manter um ambiente de ensino/aprendizagem seguro e 
produtivo.
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Responsabilidades dos Alunos 

 Comparecer à escola diariamente, preparado para a aula, e executar as tarefas da 
melhor forma possível. 
 Respeitar o Código de Conduta do Aluno e as normas escolares. 
 Servir de exemplo e praticar o comportamento desejado e diretrizes universais. 
 Informar aos funcionários sobre qualquer comportamento perigoso, bullying ou 
atividade que ocorra nas propriedades da escola ou fora da mesma, sempre que isto 
possa causar desordem no estabelecimento de ensino. 
 Aceitar as pessoas e respeitar suas diferenças individuais. 
 Levar para a escola apenas o material que seja permitido. 
 Estar em dia com sua agenda escolar (anotações de trabalhos, tarefas, comunicados 
impressos devidamente colados).
 Manter os pais informados sobre os assuntos relacionados à escola. 
 Pedir aos funcionários da escola ou a outros adultos de sua confiança para ajudá-lo a 
solucionar os problemas.

O Código do Vestuário e Uniforme

A escola acredita que um vestuário e aparência adequados contribuem para um 
ambiente de aprendizagem produtivo e eficaz. Desta forma, todos os alunos devem 
manter uma boa aparência vestindo-se adequadamente de acordo com a idade, série, 
escola e atividades educativas.

Não é permitido ao aluno vestimenta ou aparência que possivelmente ou de maneira 
considerável tumultue o ambiente ou programa escolar, resultando em distração 
que interfira com o processo educacional ou atividades em sala de aula ou então que 
ponha em risco à saúde ou segurança dos colegas ou comunidade escolar. O diretor 
ou encarregado é quem decide o que constitui um risco à saúde ou segurança ou o que 
causa distração aos colegas em sala de aula, atrapalha o programa escolar ou que exija 
manutenção excessiva por parte do estabelecimento escolar. O diretor ou encarregado 
deve ter a autoridade de decidir se a vestimenta do aluno se enquadra às normas do 
vestuário ou normas para uniforme e deverá ser prudente ao implementar as cláusulas 
aceitáveis neste regulamento. As normas para o vestuário e normas para uniforme 
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descritas abaixo deverão ser implementadas em todo o ambiente escolar.

Os alunos deverão usar: calça, camiseta, moletom, jaqueta, bermuda todos com 
identificação do colégio.

Formas de reconhecimento de condutas exemplares

A Escola encoraja os comportamentos exemplares que se prendam com os seguintes 
domínios: 
•Aumento do potencial acadêmico do aluno;
•Desenvolvimento do sentido cívico e dos valores da tolerância, aceitação, justiça;
•Envolvimento ativo em eventos cívicos e sociais e em atividades de enriquecimento 
curricular.
As formas de reconhecimento são determinadas pelo pessoal docente e não docente, 
alunos e encarregados de educação. Os comportamentos exemplares podem e devem 
ser reconhecidos de várias formas e a vários níveis: na sala de aula, na escola e na 
comunidade.

Exemplos deste reconhecimento podem incluir:
•Reconhecimento verbal
•Reconhecimento formal da escola
•Elaboração e divulgação de um Quadro de Mérito.

Identificação de comportamento perturbadores
 do bom funcionamento da escola

Comportamento perturbador
Comportamento que perturba o clima de aprendizagem do aluno e da escola, pondo em 
risco o bem-estar dos outros.

Exemplos deste tipo de comportamento:
•Uso de linguagem imprópria
•Frequência de locais da escola interditos a alunos
•Desrespeito de orientações dadas por professores ou outros agentes educativos
•Insubordinação
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•Falsificação de documentos/assinaturas
•Pequenos danos nas instalações ou material escolar
•Pequenos furtos
•Empurrões ou pequenas brigas
•Outros atos de má conduta que possam criar perigo para a segurança de pessoas e bens.

Comportamento extremamente perturbador
Comportamento que perturba seriamente o clima de aprendizagem do aluno e da escola. 

Exemplos deste tipo de comportamento:
•Vandalismo
•Agressão verbal
•Qualquer tipo de discriminação
•Assédio sexual
•Violência física grave
•Bullying
•Uso ou posse de armas
•Posse, venda e consumo de drogas
•Outras atividades ilegais
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 Eu,________________________________________________________________________, 
aluno do ano/turma ________, estou recebendo o código de boa conduta, compreendo as regras 
definidas neste documento e comprometo-me a:

a) Tratar todas as pessoas, na escola, com respeito; 
b) Seguir os regulamentos da Escola no que respeita a segurança e a disciplina;
c) Agir de acordo com o Código de Conduta em todas as atividades escolares, dentro e fora do 
recinto escolar;
d) Não frequentar locais da escola de acesso exclusivo a professores, assistentes operacionais e 
assistentes técnicos;
e) Cooperar com os meus professores e colegas e fazer o meu trabalho na sala de aula;
f) Trazer todo o material escolar necessário para as aulas;
g) Ser assíduo e pontual;
h) Não cometer qualquer tipo de fraude (falsificar documentos, copiar trabalhos ou avaliações…);
i) Não utilizar tele móveis ou qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação ou 
diversão na sala de aula;
j) Manter o espaço escolar limpo;
k) Comunicar qualquer ocorrência que possa pôr em causa a segurança da escola ou danificar o 
equipamento escolar.
l) Não fumar/ não ingerir bebidas alcoólicas/ não possuir ou vender drogas ou substâncias ilícitas 
dentro do recinto escolar;
m) Não demonstrar afetos de forma inadequada, dentro do recinto escolar;
n) Respeitar a propriedade dos outros e reparar qualquer dano que causar;
o) Não danificar material e equipamento da escola;
p) Não sair da Escola sem autorização;
q) Comunicar à Direção/ Coordenação e Orientação qualquer questão suscetível de ser prejudicial 
para o meu bem-estar e dos outros.
Caso eu não cumpra o estabelecido, sujeitar-me-ei às medidas corretivas e/ou disciplinares 
sancionatórias previstas no Regimento e PPP.

   Assinatura do (a) aluno (a) :

____________________________________________________________________________

Contrato de boa conduta




