
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

"Não existe sucesso ou felicidade sem o exercício 

pleno da cidadania e da ética global." 

Carlos Roberto Sabbi 

 
 
 

 
"Toda a Educação humana deve preparar cada um 

a viver para os outros."  

Auguste Comte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO DO 
GABINETE CIDADÃO+ 

 
O Gabinete Cidadão+ tem, na sua atividade, 
os seguintes objetivos de intervenção: 

Mediação de conflitos disciplinares; 

 Prevenção do absentismo e abando- 
no escolar; 

Conceção de projetos integradores e 
promotores da cidadania ativa. 

 

LOCALIZAÇÃO DOS GABINETES 
CIDADÃO+ 

 
O Gabinete Cidadão+ da Camilo Castelo 
Branco situa-se no terceiro andar (junto à 
sala de trabalho dos professores) 

 
O Gabinete Cidadão+ da Júlio Brandão 
situa-se na sala 4.8 



 
 

GABINETE CIDADÃO+ 

O Gabinete Cidadão+ tem como missão atuar no domínio 

da gestão de conflitos disciplinares, no controlo do 

absentismo e abandono escolar, assim como educar para 

os valores de cidadania. 

————————————————————— 

 

COMPETE AO GABINETE CIDADÃO+ 
• Educar para os valores de cidadania, promovendo 

o desenvolvimento de uma consciência cívica que 
integre valores de dimensão universal, como o 
respeito pelo outro, a tolerância, a liberdade, a 
democracia, a solidariedade e os direitos humanos; 

• Reduzir os casos de indisciplina, dentro e fora da 
sala de aula; 

• Prevenir o absentismo e o abandono escolar; 

• Promover os direitos e a proteção dos alunos do 
AECCB, em geral, e dos que se encontrem em 
situação de risco ou perigo, em particular. 

————————————————————— 

ENCAMINHAMENTO DOS ALUNOS 
Se o professor considerar que uma situação de in- 

disciplina é grave e que foram esgotadas todas as 
medidas corretivas ao dispor (ver fluxograma 
“Procedimentos a adotar em caso de ocorrência 
disciplinar”), deverá solicitar ao assistente operacional que 
acompanhe o aluno até ao Gabinete Cidadão+. O aluno 
deverá ir acompanhado do registo de ocorrência para 
apresentar ao elemento do Gabinete que o irá atender. 

Sempre que uma situação de indisciplina ou 
agressividade se verifique fora da sala de aula, o 
assistente operacional ou o professor que presencie a 
situação de- verá acompanhar o aluno ao gabinete 
Cidadão+ ou à Direção e preencher o registo de 
ocorrências adequado. 

Para além destas situações, o Gabinete Cidadão+ 
também poderá acolher alunos que tenham sido vítimas 
ou testemunhas de situações de violência escolar ou que 

tenham dificuldades de integração. 

 

FUNCIONAMENTO DO GABINETE CIDADÃO+ 

No seguimento do encaminhamento feito pelo professor ou 
pelo assistente operacional, o elemento que se encontra disponível 
no gabinete irá: 

 Acolher os alunos para aí encaminhados; 

 Registar sucintamente o relato dos acontecimentos e a atitude 
dos alunos (no “registo de ocorrências disciplinares”) e arquivar 
em dossiê próprio, disponível no gabinete; 

 Arquivar o relatório da ocorrência preenchido pelo professor na 
sala de aula ou pelo assistente operacional, em dossiê próprio 
para o efeito, também disponível no gabinete. 

 Procurar mediar e gerir os conflitos existentes, fazendo com que 
os alunos tomem consciência do impacto negativo da sua atitude 
e comportamento no normal funcionamento das aulas, no seu 
relacionamento com os outros e na sua aprendizagem; 

 Promover atitudes e comportamentos de bom relacionamento 
interpessoal com todos os membros da comunidade educativa, 
salientados os seus deveres cívicos, pautados por um sistema de 
valores orientado para a harmonia e interajuda entre todos; 

 Fazer o encaminhamento das diferentes situações, sempre que 
necessário, para os diferentes serviços de apoio dos alunos com 
dificuldades de integração escolar; 

 A Coordenadora, comunicar todas as ocorrências aos diretores 
de turma, os quais são responsáveis pela comunicação aos 
encarregados de educação; 

 Em situações de maior gravidade, a Coordenadora do Gabinete 
contactar o Diretor do Agrupamento (ou o seu representante), que 
providenciará uma atuação disciplinar rápida e eficaz. 

Nota: o aluno não deve permanecer no Gabinete por um período 

superior a quarenta e cinco minutos (um tempo de aulas), a não ser que a 
situação o justifique. 

Para possibilitar uma monitorização contínua do ambiente 
educativo do Agrupamento, os elementos do gabinete deverão 
registar as situações de encaminhamento numa folha de registo 
logo depois de terem atendido o aluno. 

 
 

 

 

EQUIPA DO GABINETE CIDADÃO+ 

Os professores que fazem parte da equipa do 
Gabinete Cidadão+, sob a orientação das respetivas 
coordenadoras que responsabilizam- se por: 

 Tomar conhecimento das ocorrências disciplinares 
e procurar soluções para os problemas de 
indisciplina e violência da escola, em articulação 
com outras estruturas; 

 Dinamizar atividades que tenham uma ação 
preventiva na manutenção do bom ambiente da 
escola, em articulação com outras estruturas do 
agrupa- mento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora do Gabinete Cidadão+ CCB: 

Fátima Costa 

Coordenadora do Gabinete Cidadão+ JB: 

Amália Zamith 

 

 
 

 


