
Regras da Casa 
 
Edifício da escola 
 

1. Ao som da campainha, os alunos fazem fila e são recolhidos pelo professor. 
2. Durante o tempo de aula, há silêncio absoluto nos corredores e nas escadas. É 

proibido assobiar, gritar, correr e brincar. 
3. Os sanitários devem ser mantidos limpos. 
4. As toalhas não podem ser utilizadas para limpar pincéis, caixas de pintura e 

secretárias. 
5. Salvo autorização do professor, o consumo de pastilha elástica, comida e bebida é 

proibido durante as aulas escolares. 
6. A utilização de telemóveis não é permitida durante o período de aulas. Os telemóveis 

devem ser desligados. 
7. A electrónica de consumo, isqueiros, facas, armas fictícias e objectos perigosos são 

proibidos. 
8. É necessária uma mudança de calçado e de roupa para as aulas de educação física. 

Não são permitidos treinadores que provoquem estrias no ginásio. 
 
Área de pausa 
 

9. O recreio não pode ser deixado sem a permissão do professor. 
10. É proibida a entrada na propriedade privada circundante. 
11. A casa de banho deve ser utilizada no início e no fim do intervalo. 
12. Durante o intervalo, os estudantes não podem entrar no edifício da escola sem 

autorização especial. 
13. É proibido fazer bolas de neve, remover pedras e gelo, ou "ungir" o solo com neve. 

Jogar futebol só é permitido no campo de futebol. 
14. Os basqueteboles e os balaustradas não são equipamento de escalada. 
15. O equipamento dos parques infantis é utilizado correctamente para que se possam 

evitar acidentes. 
16. Os alunos permanecem dentro do campo de visão dos professores. 

 
Geral 
 

17. As instalações da escola devem ser desocupadas rapidamente após as aulas. 
18. Se as aulas forem canceladas por uma razão especial, os alunos não estão 

autorizados a permanecer nas instalações da escola durante o horário das aulas. 
19. Qualquer pessoa que danifique qualquer equipamento no edifício da escola e nos 

seus arredores deve comunicar imediatamente o facto ao professor da turma ou ao 
responsável pela manutenção. 

20. Os alunos devem seguir as instruções de todos os professores e do encarregado de 
educação. Qualquer professor pode repreender e sancionar os alunos. 

21. As bicicletas, trotinetas e artigos semelhantes devem ser estacionadas nos suportes 
de bicicletas perto do salão comunitário. 

22. Todo o lixo deve ser deitado nos cestos de lixo de papel! 
23. Todos se respeitam, demonstram consideração uns pelos outros e evitam brigas e 

violência. 
24. O material escolar e o mobiliário devem ser tratados. Os livros escolares, etc., devem 

ser levados na mochila da escola e não podem ser levados para o intervalo. 
25. Em caso de violação das regras da casa, os professores imporão sanções. 

 
Gestão escolar e equipa docente 

 
 
Assinatura dos pais:    ________________________ 
 
Assinatura do aluno:    ________________________ 
 


