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GABINETE DO ALUNO  

(GA) 

 

PROCEDIMENTOS 

- O aluno deverá permanecer no gabinete durante o tempo correspondente à atividade letiva a decorrer ou ser 

reencaminhado para a aula, conforme indicação na ficha de encaminhamento, acompanhado pela Assistente 

Operacional (AO) do piso. 

- O aluno deve preencher a ficha de registo da reflexão sobre o incidente disciplinar. 

- O professor manterá um diálogo que considere conveniente com o aluno, no sentido de o fazer refletir sobre a 

sua atitude. 

- O aluno realiza a tarefa atribuída pelo professor da disciplina e/ou fichas que se encontram no dossier do 

gabinete. 

- Se o aluno se recusar a realizar essa tarefa, o professor presente no gabinete deverá informar o D.T. do sucedido. 

- O desrespeito pelo professor do gabinete deverá ser comunicado ao Diretor de Turma. 

- No final do tempo letivo, o professor do gabinete completará obrigatoriamente o preenchimento da ficha de 

encaminhamento. 

- Proceder aos registos relativos aos casos que atende, com vista ao despiste das causas  da indisciplina; 

- Comunicar ao Diretor de Turma o resultado da intervenção do GA; 

- A utilização da ficha de encaminhamento é restrita ao gabinete. 

- O Diretor de Turma poderá ter acesso às fichas de encaminhamento, caso considere necessário, por razões 

disciplinares. 

- As fichas que o aluno realizar no gabinete ficarão agrafadas à ficha de encaminhamento e serão arquivadas em 

dossier próprio . 

- Sempre que a situação disciplinar o justifique o docente destacado no momento da ocorrência deverá contactar 

telefonicamente e de imediato o respetivo Encarregado de Educação do(s) aluno(s), informando-o do sucedido e 

solicitar a sua presença na escola no dia e hora de atendimento do DT ou no próprio dia. Desta situação deverá 

ser dada conhecimento ao Diretor. 

 

 

Nota: é importante que sejam feitos todos os registos uma vez que será feita uma monitorização periódica que 

permitirá organizar uma base de dados, através da qual se fica a saber em que horário dos turnos escolares, em que 
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turmas e com que alunos se registam os casos. Pretende-se, com base nas informações colhidas ao longo do ano 

escolar, passar a uma fase seguinte, a nível da intervenção. 

Possibilitará ter uma perspetiva sobre o funcionamento da escola e das relações entre os professores e os alunos. 

 

 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, 02 de setembro de 2021 

         O Diretor, 

Paulo Gaspar 

 


