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REGRAS DE COMPORTAMENTO  
 
 

Início da aula 

Ser assíduo e pontual. 

Entrar na sala com ordem, após o professor. 

Trazer todo o material necessário em boas condições. 

Durante a aula 

Comunicar ao professor qualquer anomalia encontrada no seu posto de trabalho. 

Não é permitida qualquer alteração às configurações existentes no computador, incluindo instalar/desinstalar 
programas. 

Não é permitido mexer em componentes do sistema, deslocar computadores, monitores, etc., ou cabos de ligação. 

Nos postos de trabalho não é permitido aos alunos ter qualquer tipo de material para além do estritamente 
necessário ao funcionamento da aula, devendo as mochilas ou sacos ser colocados nas costas das cadeiras ou em 
cadeiras livres. 

Os telemóveis devem ser desligados e colocados dentro das mochilas. 

Não se levantar do lugar, nem mudar de carteira sem autorização do professor. 

Estar com atenção e participar nas tarefas que são solicitadas. 

Não falar com os colegas sem permissão do professor. 

Levantar o braço quando pretender intervir na aula. 

Respeitar o professor e os colegas. 

Não fazer comentários despropositados. 

Não sujar, riscar ou danificar o material escolar. 

Manter a sala de aula limpa. 

Durante as aulas os alunos não podem ir à cada de banho, nem buscar material ao cacifo. 

No final da aula 

Arrumar o material. 

Não deixar lixo no chão ou em cima das mesas. 

Arrumar as cadeiras e sair de forma ordeira, só após a ordem do professor. 

 
 

 

MATERIAL OBRIGATÓRIO PARA A DISCIPLINA 
 
 

• Caderneta do aluno; 

• Uma Pen drive (para que o aluno possa guardar os seus trabalhos em continuação nas 
aulas e fichas digitais ou outros materiais entregues pelo professor). 

 
 
 
 

Nome do aluno: _______________________________________ Nº: ____ Ano: _____ Turma: ____ 
 

 
Tomei conhecimento,  
 
Encarregado de Educação: _________________________________ Data: ____ / ____ / ____ 
 


