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1. Introdução  

 

Com a entrada em funcionamento pleno das instalações requalificadas da 

escola sede do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, e tendo em conta a 

experiência dos anos anteriores, entendeu a Direção e o Conselho Pedagógico 

mobilizar a comunidade educativa para o problema da vandalização das 

instalações escolares. 

Há que sensibilizar alunos, famílias, professores e funcionários para a 

necessidade de preservação dos espaços escolares, há que prevenir atos de 

vandalismo e há que punir exemplarmente aqueles os que os pratiquem. 

As novas instalações oferecem sobretudo um conjunto de novas oportunidades 

educativas: oportunidade para ensinar e aprender em melhores condições; 

oportunidade para adquirir comportamentos cívicos adequados; oportunidade 

para aprender que existe castigo para quem não respeita o bem coletivo. 

O presente plano tem o objetivo de coordenar todas as ações a desenvolver 

em relação às novas instalações. Nele se tentam enunciar os princípios a 

respeitar, as regras a seguir, as atividades a desenvolver e as 

responsabilidades de cada membro da comunidade escolar. 

O presente plano está enquadrado no Projeto Educativo do Agrupamento, 

respeita o seu Regulamento Interno e articula com o “Plano de Ação para a 

Indisciplina” implementado no ano letivo anterior.  

O “Plano de Ação Contra o Vandalismo nas Instalações Escolares” tem um 

horizonte temporal coincidente com o ano letivo 2011/2012. No entanto, 

necessita ser monitorizado, avaliado e reformulado ao longo da sua aplicação. 

Pelo menos no final de cada período escolar um relatório sobre a execução do 

Plano deverá ser presente ao Conselho Pedagógico. 
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2. Caracterização da situação 

 

A escola sede do Agrupamento está totalmente requalificada, com edifícios 

remodelados e outros construídos de raiz. O investimento realizado em 

instalações e em equipamentos foi muito grande e há que garantir que a 

comunidade educativa dele tira partido. 

 

A experiência recente, com a entrada em funcionamento das salas dos blocos 

B e C, demonstrou que muitos alunos da escola têm comportamentos 

impróprios em relação às instalações e aos equipamentos e que, porventura, 

alguns docentes são demasiado permissivos com esses alunos. Após um ano 

de utilização as novas salas estavam visivelmente degradadas com paredes e 

mesas riscadas, estores estragados, mobiliário partido, etc.. 

 

Também os espaços exteriores da escola são habitualmente tratados com 

pouco cuidado pelos alunos. As árvores crescem com dificuldade porque os 

seus ramos são sistematicamente partidos, o lixo espalha-se por todo o 

espaço, nas zonas pavimentadas acumulam-se pastilhas elásticas. 

 

Muitos alunos aparentam falta de educação cívica e até de hábitos de higiene 

em relação às instalações e aos espaços e equipamentos de utilização 

coletiva. Em muitos jovens está generalizada a ideia de que podem sujar 

porque existem funcionários com o dever de limpar e de que podem estragar 

desde que não sejam detetados.  

 

A necessidade de um “Plano de Ação Contra o Vandalismo nas Instalações 

Escolares” surge assim da necessidade imperiosa de preservar em bom estado 

os edifícios e os equipamentos na “nova” escola sede do Agrupamento de 

Escolas Fernão do Pó e de educar os alunos para uma utilização mais 

civilizada do seu espaço escolar. 

 

Só através de um plano que mobilize toda a comunidade escolar (pais, alunos, 

professores e funcionários) será possível garantir que essas metas são 

atingidas.  
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3. Objetivos  

 

 Garantir a manutenção das instalações e dos equipamentos da escola 

sede do Agrupamento em bom estado de conservação e de utilização. 

 

 Estimular o sentido de pertença à escola, desenvolvendo nos alunos, 

nos pais, nos funcionários e nos professores o gosto pela boa 

conservação das suas instalações. 

 

 Mobilizar toda a comunidade educativa para a conservação e 

manutenção das instalações e equipamentos escolares.  

 

 Criar mecanismos de punição severa dos autores e dos responsáveis de 

atos de vandalismo contra instalações e equipamentos escolares. 

 

 Informar toda a comunidade educativa das medidas preventivas e das 

medidas punitivas tomadas. 

 

 Transformar a entrada em funcionamento das novas instalações da 

escola sede do Agrupamento numa oportunidade educativa. 
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4. Estratégia 

 

4.1. Plano/Estratégia de comunicação  

 

Todas as ações com vista a atingir os objetivos do plano devem ser clara e 

profusamente informadas a toda a comunidade educativa. É indispensável que 

cada um saiba o que lhe é pedido, qual o seu papel e qual a penalização por 

comportamentos que lesem as instalações e o equipamento da escola. 

 

Toda a informação deve ser coerente e obedecer a uma estratégia organizada. 

Essa estratégia incluirá: 
 

 Campanha de informação e de sensibilização para a preservação das 

instalações e equipamentos. 

 Instituição de um lema: “Quem suja limpa; quem estraga paga” 

 Realização de um concurso entre a comunidade educativa para a 

imagem da campanha.  

 Elaboração de um “Manual de Bons Comportamentos” para com as 

instalações e os equipamentos, para alunos, professores e funcionários. 

(Cf. Código de Conduta do Plano de Ação para a Indisciplina) 

 Sensibilização dos Diretores de Turma para uma especial atenção em 

relação às novas instalações e à sua manutenção, no início do ano 

letivo. 

 Entrega aos Encarregados de Educação de uma Informação escrita 

sobre a sua responsabilidade e a dos seus educandos, que deverão 

assinar, declarando que tomam conhecimento das regras de 

comportamento em relação às instalações e aos equipamentos e das 

respetivas penalizações em caso de prevaricação. 

 Publicação de artigos sobre o tema na página da escola no jornal 

Notícias do Bombarral, na Folha Informativa na página do Agrupamento 

na internet. 

 Divulgação dos objetivos do plano, do “Manual de Bons 

Comportamentos” e das penalizações previstas nas seguintes 

oportunidades: 

o Reunião do Diretor com os alunos de cada ano, no início do ano 

letivo; 

o Reunião geral de professores; 

o Reunião dos Diretores de Turma com os Encarregados de 

Educação no início do ano letivo. 

 Leitura de uma ordem de serviço no início do primeiro período, apelando 

ao bom comportamento e a um bom ambiente de trabalho na escola e 

explicitando as consequências e as penalizações em caso de 

comportamento incorreto em relação às instalações e equipamentos. 

 



Página | 7  

 

Toda a comunidade educativa deverá ter a consciência clara de que: “Quem 

suja limpa; quem estraga paga!” 

 

4.2. Atividades na sala de aula  

 

4.2.1 

 

O tema da conservação do novo edifício escolar e da correta utilização dos 

seus equipamentos deverá ser abordado nas aulas de todas as disciplinas.  

 

Sempre que possível, os professores deverão aproveitar para refletir com os 

alunos sobre o facto de todos passarmos a dispor de instalações com 

qualidade, de estas representarem um investimento muito grande dos 

contribuintes, de devermos aproveitar o privilégio de estudar e trabalhar numa 

escola nova, de todos termos a responsabilidade de manter a escola em boas 

condições. 

  

Os Diretores de Turma informarão os alunos, nas primeiras aulas, sobre as 

regras de comportamento expressas no “Manual de Bom Comportamento”, 

bem como das consequências e castigos dos comportamentos impróprios e 

disso farão registo detalhado no sumário.   

 

O tema deverá ainda continuar a ser desenvolvido com especial atenção nas 

aulas de Formação Cívica.  

 

Nas disciplinas de EVT e EV, de acordo com os respetivos programas, deverão 

ser realizados trabalhos sobre o tema. 

 

 

4.2.2. 

 

Em cada sala de aula estará afixado de forma bem visível o seu horário de 

utilização. 

 

Será garantida a existência de caixotes do lixo em todas as salas de aula. 

 

De forma a melhor conseguir identificar os responsáveis por eventual uso 

incorreto dos equipamentos, cada turma terá uma planta única de distribuição 

de alunos na sala. Salvo situações especiais (Salas com uma organização 

específica do espaço), esta planta deverá ser respeitada em todas as 

disciplinas. 
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Em cada sala existirá uma ficha de controlo do seu estado de limpeza e de 

conservação. Sempre que for detetada uma anomalia a ficha deverá ser 

preenchida pelo professor.  

 

Todas as salas estarão equipadas com um “Kit” básico de limpeza constituído 
por: pano, borrifador com água e detergente, pá e vassoura. 
 

No início de cada aula, o professor e o delegado de turma deverão verificar a 

limpeza da sala e do mobiliário, bem como o funcionamento dos equipamentos. 

Qualquer anomalia deverá ser de imediato comunicada ao funcionário de apoio 

ao piso ou, em situações de maior gravidade, à direção. 

 

No final de cada aula os professores terminarão as atividades uns minutos 

mais cedo para que os alunos possam arrumar os materiais pessoais e os 

equipamentos de utilização comum e limpem a sala. As salas de aula deverão 

ser deixadas limpas e arrumadas no final de cada aula, tal com estavam no 

início. O professor e o delegado de turma serão os primeiros responsáveis pelo 

estado de limpeza e de conservação das salas de aula.  

 

Durante o ano letivo os professores darão uma especial atenção ao 

comportamento dos alunos em relação às instalações e aos equipamentos. Os 

alunos deverão ser educados no civismo e no bom comportamento e as 

transgressões serão ser rapidamente detetadas e punidas.  

 

No contexto da utilização das novas instalações, todos os danos causados ao 

património escolar serão considerados como atos de indisciplina de especial 

gravidade. 

 

A Direção e equipas de assistentes operacionais fiscalizarão, regular e 

aleatoriamente, o estado das salas de aula.   

 

 

4.3. Atividades fora da sala de aula  

 

O Plano Anual de Atividades, “Património(s): nós por cá…” deverá incluir 

actividades relacionadas com a questão da boa utilização e preservação do 

património escolar. 

 

Será criado o Clube “My School”, aberto a todos os membros da comunidade 

escolar que queiram contribuir para a preservação do património escolar e para 

a manutenção e melhoria das condições de trabalho e do clima de escolar nas 

suas mais diversas vertentes. 
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Serão organizadas equipas de voluntários para limpeza e conservação da 

escola, organizadas com base na turma, em clubes de complemento curricular, 

na associação de estudantes, etc. 

 

Durante as aulas de Formação Cívica, os alunos realizarão a limpeza dos 

espaços exteriores da escola de acordo com um calendário previamente 

estabelecido. Esta atividade será enquadrada pelos respetivos professores e 

terá caráter obrigatório e educativo. 

 

Será instituído um concurso entre turmas, por ciclos de ensino, para a 

determinação da sala mais limpa. 

 

Todos os espaços escolares, interiores e exteriores, disporão de caixotes do 

lixo. 

 

Será dada uma especial atenção à proteção dos espaços exteriores 

ajardinados e à prevenção da conspurcação dos pavimentos com pastilhas 

elásticas. 

 

Durante os intervalos existirão assistentes operacionais dedicados à vigilância 

móvel dos espaços exteriores e dos corredores e outros espaços interiores de 

utilização comum. A Direção fiscalizará igualmente estes espaços com 

regularidade. 

 

4.4. Punição das infrações 

 

Toda a comunidade educativa deverá ter a consciência clara de que na nova 

escola: “Quem suja limpa; quem estraga paga!” 

 

A punição dos actos de utilização incorreta, destruição e vandalização das 

instalações e equipamentos escolares deverá ocorrer de forma célere e 

exemplar. Será fundamental agir de imediato e não deixar que exista uma 

grande distância temporal entre o ato praticado e a penalização aplicada. Além 

disso, é importante que as penas aplicadas reflitam a importância que a escola 

dá à preservação das suas instalações. 

 

A punição dos prevaricadores deverá ser severa, não para exercer vingança 

sobre os autores, mas para garantir um forte efeito dissuasor e, nesse sentido, 

educativo. 

 

Logo que possível, o Regulamento Interno passará a tipificar de muito grave os 

danos causados sobre o património escolar;  
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Após a deteção de comportamentos de uso incorreto, destruição ou vandalismo 

de instalações proceder-se-á do seguinte modo: 
 

 No caso de infrações ligeiras a situação será resolvida pelo professor ou 

pelo funcionário, devendo o aluno limpar o que sujou ou reparar o que 

danificou. Estas situações deverão ser comunicadas ao Diretor de 

Turma ou ao encarregado de educação 

 No caso de infrações graves, os alunos serão levados de imediato ao 

gabinete da Direção, sendo recebidos quando houver disponibilidade 

para tal, e a situação será de imediato comunicada ao diretor de turma. 

Entretanto, o aluno permanecerá isolado num espaço próximo do 

gabinete da direção.  

 O Encarregado de Educação será chamado à escola, com a máxima 

urgência, para verificar o estrago realizado e ser informado do custo da 

sua reparação. O aluno ficará impedido de voltar à sala de aula ou a 

outras atividades escolares até o encarregado de educação dar a 

garantia do ressarcimento dos danos realizados. 

 Os pais/encarregados de educação deverão pagar os estragos que os 

respetivos educandos tenham provocado.  

 Em situação de comprovada dificuldade financeira da família, os pais 

poderão propor à escola alternativas de pagamento, como o 

estabelecimento de um plano de prestações ou a substituição do 

pagamento em dinheiro pelo valor equivalente em prestação de trabalho 

na escola. 

 Caso os encarregados de educação se recusem a pagar os danos 

realizados pelos seus educandos, a direção apresentará queixa às 

autoridades policiais e judiciais.  

 As infrações graves darão origem, em princípio, a procedimento 

disciplinar e o aluno poderá ser de imediato suspenso preventivamente. 

 

As comunicações ao Diretor de Turma e à Direção serão realizadas através 

dos mecanismos já utilizados na escola para as restantes situações de 

indisciplina. 

Será elaborada uma tabela de valores monetários a serem suportados pelos 

alunos que vandalizem o património escolar ou o danifiquem em consequência 

de má utilização. Esta tabela será divulgada a toda a comunidade educativa e, 

em especial aos encarregados de educação. 

 

Nas situações em que a responsabilidade individual não possa ser apurada, 

mas exista responsabilidade coletiva de turma, de equipa ou de grupo, todos os 

seus elementos responderão individual e coletivamente pelo dano realizado. 
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No âmbito do “Plano de Ação Contra o Vandalismo nas Instalações Escolares” 

continuarão a ser aplicadas medidas já previstas no “Plano de Ação Para a 

Indisciplina”, adaptadas ao combate ao vandalismo, nomeadamente: 
 

 A Direção terá um elemento em permanência disponível para 

intervenção imediata em casos muito graves de indisciplina/vandalismo. 

 Independentemente da sua gravidade, as situações de 

indisciplina/vandalismo deverão, em primeiro lugar e sempre que 

possível, ser resolvidas pelos professores ou pelos funcionários. Quando 

a situação o exija ou o aconselhe, deverá ser o Diretor de Turma a 

resolver os casos de indisciplina. 

 Nos casos mais graves, nos termos do Regulamento Interno da Escola e 

de acordo com o Estatuto do Aluno vigente, será instaurado processo 

disciplinar e, no tempo mais curto possível, o aluno deverá sofrer uma 

medida disciplinar sancionatória. No início do ano letivo, estes castigos 

deverão ser, de preferência, suspensão efetiva.    

Todas as medidas disciplinares sancionatórias aplicadas deverão ser 

divulgadas na comunidade educativa, de forma particular nas turmas dos 

prevaricadores. A divulgação nas turmas será feita de preferência nas aulas de 

Formação Cívica.   

 

4.5. Monitorização  

 

 Será constituída uma equipa de monitorização da aplicação do “Plano de 

Ação Contra o Vandalismo nas Instalações Escolares”. A equipa 

integrará um elemento da Direção, dois docentes e dois assistentes 

operacionais. Posteriormente poderão ser cooptados outros elementos, 

nomeadamente representantes dos alunos e dos encarregados de 

educação. 

 Serão contabilizadas as ocorrências disciplinares relacionadas com as 

instalações, bem como as medidas disciplinares aplicadas, e divulgadas 

regularmente na página web da escola. 

 Os coordenadores de departamento e de diretores de turma são 

convidados a recolher sugestões sobre a aplicação do plano e sobre 

medidas suplementares a aplicar. 

 

5. Avaliação do Plano 

 

O “Plano de Ação Contra o Vandalismo nas Instalações Escolares” será 

avaliado regularmente pela Direção e pelo Conselho Pedagógico. 

 

Trimestralmente será apresentado um relatório de avaliação da execução do 

plano ao Conselho Pedagógico.



 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Manual de Bons Comportamentos”  

dos alunos, professores e funcionários na preservação das 

Instalações/equipamentos/materiais 

 

 

2.1. Código de Conduta dos Alunos 
 

Os alunos devem:  
 

1. Cumprir as regras de bom funcionamento de todos os espaços escolares 

2. Zelar pela preservação, conservação e asseio da escola, 

nomeadamente no que diz respeito a instalações, material didático e 

mobiliário fazendo uso adequado dos mesmos 

3. Entrar e sair da sala/laboratório/refeitório/biblioteca/auditório/bar ou 

outros espaços de forma ordeira 

4. Cooperar com o professor, no início e no final de cada aula, na 

verificação do estado da sala e do seu equipamento (limpeza, material 

danificado ou desaparecido, etc.) 

5. Respeitar as normas de higiene nas instalações sanitárias e nos 

balneários/vestiários 

6. Preservar os espaços verdes da escola 

7. Cumprir as normas do Ecocódigo no recinto escolar 

8. Comunicar ao professor ou ao funcionário, sempre e logo que detetem 

instalações/equipamentos/materiais danificados 

9. Retratar-se sempre que exista um comportamento incorreto, perante 

qualquer elemento da comunidade educativa 

10. Ressarcir a instituição escolar de todo e qualquer dano causado no 

património escolar 

 

Os alunos não podem:  
 

1. Mexer no material específico da sala de aula (informático, laboratorial e 

outros) nem nos estores sem autorização prévia do professor 

2. Deixar a sala de aula suja e desarrumada 

3. Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes ou mobiliário da escola 
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4. Correr nos corredores da escola 

5. Utilizar patins, skates ou bicicletas dentro do recinto escolar 

6. Pisar canteiros de plantas e outras zonas ajardinadas, 

7. Arrancar ramos, folhas e flores das árvores e outras plantas do recinto 

escolar  

8. Atirar pastilhas elásticas para o chão, em especial no interior dos 

edifícios e nos campos desportivos 

 

2.2. Código de Conduta dos Professores 

 

Os professores devem:  

 

1. Exercer o seu papel de figura de autoridade 

2. Atuar de imediato e de acordo com a sua função 

3. Ser os primeiros a entrar e verificando limpeza da sala e do mobiliário, 

bem como o funcionamento dos equipamentos. 

4. Observar os devidos cuidados no manuseamento de todo o material e 

equipamento escolar 

5. No final de cada aula terminar as atividades uns minutos mais cedo para 

que os alunos possam arrumar os materiais pessoais e os equipamentos 

de utilização comum e limpem a sala. 

6. Garantir que no final da aula o quadro fique apagado, o mobiliário 

convenientemente arrumado e os espaço(s) limpo(s). 

7. Preencher a ficha de ocorrências sempre que se verifique uma situação 

anómala (uso indevido dos materiais/equipamentos)  

8. Comunicar ao funcionário do piso quaisquer danos ou anomalias 

detetadas ao entrar na sala de aula 

 

2.3. Código de Conduta dos Funcionários  

 

Os funcionários devem:  

 

1. Exercer o seu papel de figura de autoridade 

2. Atuar de imediato e de acordo com a sua função 

3. Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares, 

nomeadamente através das seguintes ações: 

4. Vigilância atenta do seu espaço de ação 

5. Sensibilização e advertência para situações potencialmente geradoras 

de má utilização das instalações/equipamentos escolares 

6. Identificação da infração e do infrator e comunicação célere da situação 

à Direção, através do preenchimento da ficha de ocorrências 
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2.4. Código de Conduta dos Pais e Encarregados de Educação 

 

 

Os Pais e Encarregados de Educação devem:  

 

 

1. Exercer o seu papel de figura de autoridade 

2. Exigir aos seus educandos o cumprimento das regras definidas no 

“Manual de bons comportamentos” 

3. Ser responsabilizados pelos atos dos seus educandos, designadamente 

através da assunção dos custos inerentes aos danos efetuados por 

estes nas instalações/equipamentos/materiais 

 

Nota: os Pais e Encarregados de Educação assinarão, no início do ano letivo, 

uma declaração escrita sobre a sua responsabilidade e a dos seus educandos 

na preservação do património escolar. Nela assumirão que tomam 

conhecimento das regras de comportamento em relação às 

instalações/equipamentos/materiais e respetivas penalizações, em caso de 

prevaricação por parte dos seus educandos. 

 

 

 

 

 

 

 


