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1 - Introdução 

O presente projeto nasce da necessidade premente de melhorar as competências dos alunos no 

domínio do estudo, servindo de complemento ao trabalho em sala de aula. Nesse sentido, pensamos ser 

urgente a criação de um espaço pedagógico livre e aberto a todos os alunos, onde estes possam 

melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos. 

Com vista à recuperação das aprendizagens e procurando garantir que ninguém fica para trás, foi 

aprovado o Plano 21|23 Escola+, o qual apresenta um conjunto de medidas que se alicerçam nas 

políticas educativas com eficácia demonstrada ao nível do reforço da autonomia das escolas e das 

estratégias educativas diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate 

às desigualdades através da educação. 

Este Plano integrado para a recuperação das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário 

incide em três eixos estruturantes de atuação: 

1- Ensinar e aprender: 

Visa adotar medidas para que as escolas disponham de meios pedagógicos para um 

desenvolvimento curricular mais flexível, assente numa maior capacidade de gestão autónoma 

e contextualizada, centrando-se em estratégias de eficácia demonstrada, na atividade escolar 

e comunitária e no apoio aos alunos, sobretudo nos anos de escolaridade e desenvolvimento de 

competências mais afetados pelo contexto pandémico. 

2- Apoiar as comunidades educativas: 

Visa capacitar as escolas com recursos e meios para o desenvolvimento de medidas de natureza 

extraordinária no âmbito do Plano, permitindo reforçar a capacidade de resposta dos agentes 

educativos e das comunidades, numa ação dirigida para a melhoria das aprendizagens, para a 

inclusão e para o envolvimento comunitário. 

3- Conhecer e avaliar: 

Visa o desenvolvimento de indicadores e instrumentos precisos destinados à monitorização do 

Plano, promovendo a divulgação de estratégias eficazes, estudos de eficiência, a partilha de 

práticas e a reavaliação das medidas adotadas a nível central, bem como em cada escola. 

O Plano desenvolvendo-se em domínios de atuação, correspondentes a áreas de incidência prioritária, 

e em ações específicas, que constituem o portefólio de medidas propostas às comunidades educativas, 

por um lado, e os meios e recursos disponibilizados, por outro lado, visa o desenvolvimento de 

indicadores e instrumentos precisos destinados à monitorização do Plano, promovendo a divulgação de 

estratégias eficazes, estudos de eficiência, a partilha de práticas e a reavaliação das medidas adotadas 

a nível central, bem como em cada escola. 

Não se pretendendo avanços artificiais, centrados em metas estatísticas, o foco da ação deste Plano 

centra-se numa efetiva melhoria das aprendizagens, orientadas para o desenvolvimento das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens 

Essenciais das diferentes disciplinas. 

O Plano 21|23 Escola+ apresenta, assim, como objetivos estratégicos: 

i. A recuperação das competências mais comprometidas; 
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ii. A diversificação das estratégias de ensino; 

iii. O investimento no bem-estar social e emocional; 

iv. A confiança no sistema educativo; 

v. O envolvimento de toda a comunidade educativa; 

vi. A capacitação, através do reforço de recursos e meios; 

vii. A monitorização, através da avaliação do impacto e eficiência das medidas e recursos. 

Os recursos adicionais afetos a estes planos, enquanto reforço intencional de meios para a 

compensação dos efeitos da pandemia nos últimos anos letivos, diferenciam-se das medidas estruturais 

que as escolas têm beneficiado desde 2016. Nesta medida, a monitorização da eficácia e eficiência das 

medidas adotadas revela-se crucial para que este reforço substantivo, com caráter emergencial, possa 

ser devidamente avaliado, configurando também uma oportunidade de reflexão para opções futuras 

que as comunidades educativas podem assumir com os seus recursos regulares. 

Por conseguinte, a Sala de Estudo é um espaço onde se pode dar um apoio individualizado ou em 

pequenos grupos, aos alunos. Deve ser entendida, essencialmente, como uma modalidade de apoio e 

complemento curricular que importa garantir e privilegiar na ação educativa e que agrega iniciativas 

que dão sentido pleno ao conceito de colaboração. Para que este projeto se desenvolva de forma 

sustentada, o papel que a Biblioteca Escolar e os docentes desempenham “na melhoria e 

enriquecimento das aprendizagens”, intervindo ao nível da articulação curricular e na promoção de 

atitudes e valores sem os quais “as aprendizagens dificilmente se realizam” (RBE. Referencial Aprender 

com a Biblioteca Escolar), constitui-se como um contributo primordial para que no futuro, os alunos 

sejam mais autónomos e tenham mais sucesso no seu percurso escolar. 
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2 - Objetivos 

 Desenvolver competências para a construção do saber, do saber-fazer e do saber ser/estar. 

 Proporcionar aos alunos uma orientação escolar, contribuindo para o desenvolvimento de 

métodos e técnicas de estudo favorecendo a sua autonomia. 

 Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares individuais ou em 

grupo, nomeadamente exercícios de aplicação e trabalhos de pesquisa. 

 Estimular a motivação e o gosto pelas áreas do saber. 

 Ensinar os alunos a organizar o seu estudo, recorrendo a um conjunto de recursos diversificados e 

orientando a boa utilização dos mesmos, de acordo com os seus ritmos de aprendizagem. 

 Ajudar a traçar estratégias para superar dificuldades de aprendizagem. 

 Estimular práticas de entreajuda entre alunos -“Programa de Mentoria visa estimular o 

relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. "Este programa identifica os alunos 

que, em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, 

designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, na 

integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e em outras atividades 

conducentes à melhoria dos resultados escolares." 

 Promover o debate e a interação sobre diversas áreas/temáticas relevantes. 

 Promover um papel ativo dos alunos na resolução dos seus problemas de aprendizagem e no 

esclarecimento de dúvidas. 

 Desenvolver o sentido de responsabilidade pessoal e social nos alunos. 

3 - Atividades 

 Tarefas definidas pelo Conselho de Turma. 

 Tarefas programadas pelo professor (fichas de trabalho por falta do professor, fichas de 

avaliação por falta do aluno). 

 Realização de fichas autocorretivas. 

 Resolução de provas-modelo de avaliação. 

 Apoio na organização de materiais. 

 Apoio a situações pontuais de dificuldades de aprendizagem. 
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 Esclarecimento de dúvidas com apoio do professor. 

 Estudo individual ou em pequeno grupo. 

 Realização de trabalhos de grupo, trabalho de projeto e trabalho cooperativo. 

 Realização de pesquisa bibliográfica (manuais, dicionários, outros recursos da Biblioteca). 

 Realização de trabalhos de forma autónoma. 

 Para além da componente disciplinar, os alunos podem realizar atividades lúdicas que 

contribuam para o desenvolvimento da atenção/concentração, do raciocínio lógico, do gosto 

pela leitura/escrita, entre outras. Estas atividades servem de complemento a todo o processo de 

ensino-aprendizagem e como forma de criar dinâmicas de grupo. 

4 – Localização, Horário e Funcionamento 

A Sala de Estudo irá funcionar na Escola Básica D. João II, na sala A9, de segunda a sexta-feira, 

das 08:20 h às 16:50 h. 

Funciona como um espaço aberto, de acesso livre e voluntário e deve estar organizada de forma a: 

 Permitir a utilização por todos os alunos da Escola, em todas as situações em que disponham de 

tempo livre, nomeadamente intervalo entre aulas e horas livres, tendo como limite a capacidade 

de acolhimento; 

 Cobrir, sempre que possível, todo o período de funcionamento letivo; 

 Proporcionar, sempre que possível, uma oferta equilibrada de professores das diferentes 

disciplinas; 

 Para todos os alunos, a sala de estudo tem o mesmo tipo de funcionamento de uma sala de aula, 

devendo estes, ao saírem, deixá-la limpa e arrumada, de modo a que possa ser utilizada de 

imediato. 

5 - Destinatários 

 Alunos que voluntariamente a procurem para a realização dos seus estudos/trabalhos; 

 Alunos com um plano de estudo proposto pelo Conselho de Turma; 

 Alunos que se encontrem em situação de substituição de aulas; 

 Alunos a quem foi dada ordem de saída da sala de aula; 

 Alunos em situação de realização de ficha de avaliação, no caso da sua ausência à aula; 
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 Alunos ao abrigo da escolaridade obrigatória, reprovados por excesso de faltas, com plano de 

recuperação. 

6 – Dinamizadores/Equipa 

 A Sala de Estudo é coordenada pela Direção do Agrupamento. 

 A equipa de trabalho da Sala de Estudo deverá ser constituída, preferencialmente, por docentes 

de diversas disciplinas. 

 A Sala de Estudo funciona com a supervisão de um ou mais professores. Na eventualidade de 

haver um só professor na sala de estudo e haver necessidade de substituição, os alunos serão 

encaminhados para a biblioteca escolar.  

 Aos professores que prestam apoio na sala de estudo compete: orientar a realização de fichas ou 

outras atividades programadas em caso de falta do professor; apoiar os alunos ao nível de 

técnicas e métodos de estudo, pesquisa/consulta bibliográfica, trabalho de grupo/trabalho de 

projeto e conteúdos programáticos na sua área de lecionação; apoiar os alunos na realização de 

trabalhos escolares; adequar a sua intervenção às necessidades evidenciadas pelos alunos; 

registar, em documento próprio, o sumário das atividades desenvolvidas e as presenças dos 

alunos. 

7 - Recursos materiais 

Para cumprir com eficiência a sua função, a sala de estudo deve ser dotada de materiais e alguns meios 

informáticos adequados. 

Devem ser elaborados, pelos docentes das diversas disciplinas, Kits da Disciplina contendo o seguinte 

material: 

 Uma listagem de sites da Internet; 

 Testes de avaliação, fichas de trabalho e fichas autocorretivas, sempre atualizadas; 

 Manuais escolares. 

Devem ser elaborados pela Biblioteca Escolar, em articulação com os docentes das diversas disciplinas 

Kits da Disciplina da BE, contendo o seguinte material: 

 Dicionários; 

 Revistas; 
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 Livros; 

 Outro material considerado pertinente. 

8 - Recursos informáticos 

Para cumprir com eficiência a sua função, a Sala de Estudo deve ser dotada de alguns meios 

informáticos adequados. 

Não é permitido: 

 Alterar as definições do ambiente de trabalho do computador; 

 Guardar ficheiros no computador. Estes ficheiros de interesse pessoal devem ser guardados 

noutros suportes de armazenamento, como as pen-drive; 

 Aceder a jogos on-line que não sejam de carácter educativo. 

9 - Regras de utilização 

Pelo incumprimento das normas abaixo descritas, serão aplicados os procedimentos disciplinares 

previstos no Código de Conduta do Agrupamento de Escolas e Estatuto do Aluno. 

 Falar alto; 

 Fazer barulho; 

 Comer e beber; 

 Ter o telemóvel ligado; 

 Danificar o equipamento e o mobiliário; 

 Anotar, dobrar, riscar ou danificar, de qualquer outra forma, os documentos. 

Noutras situações não descritas, serão aplicadas as normas vigentes no Código de Conduta do 

Agrupamento de Escolas e Estatuto do Aluno. 

10 - Responsabilidade da equipa da sala de estudo 

Compete aos professores da Sala de Estudo: 

 Fazer cumprir o Regimento da Sala de Estudo (página 13); 

 Apoiar os alunos nas diversas atividades; 

 Zelar pela conservação e correta utilização dos equipamentos e material; 

 Desligar os computadores no fim do último tempo letivo de cada dia; 

 Registar as diferentes atividades desenvolvidas com os diferentes alunos. 
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11 - Organização 

A organização da Sala de Estudo: 

 Folha de registo de presenças a preencher pelos professores que apoiam os alunos; 

 Outras modalidades de funcionamento da Sala de Estudo, propostas ao longo do ano por 

Diretores de Turma ou outros professores, serão organizadas da forma considerada mais 

conveniente pelos seus proponentes, tendo em vista a necessidade dos alunos; 

 Existirá nesta sala, uma caixa onde os alunos e professores poderão (de forma anónima) 

apresentar as suas sugestões, opiniões e observações acerca da Sala de Estudo e do seu 

funcionamento. 

12 - Avaliação 

O trabalho realizado na Sala de Estudo constitui-se como uma mais-valia para a promoção do sucesso 

dos alunos da Escola e será avaliado da seguinte forma: 

 O funcionamento da Sala de Estudo será objeto de avaliação no fim de cada período escolar, 

através de um estudo da sua frequência, do tipo de apoio dispensado e das observações feitas 

pelos seus utilizadores (alunos e professores); 

 Esses relatórios serão elaborados com base num registo diário de presenças e na realização de 

questionários; 

 Em julho, será feito um Relatório Final a apresentar em Conselho Pedagógico. 

 

13 - Informação à Comunidade Escolar 

 

 

“Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio”. 

Pitágoras 

 

 

14 - Regras de utilização da sala de estudo 

1. A Sala de Estudo é um espaço onde se pode dar um apoio individualizado ou em pequenos 

grupos, aos alunos. Deve ser entendida, essencialmente, como uma modalidade de apoio e 

complemento curricular que importa garantir e privilegiar na ação educativa e que agrega 

iniciativas que dão sentido pleno ao conceito de colaboração. 
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2. A Sala de Estudo apoia os alunos em diversas situações: 

a) Orienta e incentiva os alunos para a utilização deste espaço;  

b) Acompanha os alunos no esclarecimento das suas dúvidas e na realização de trabalhos; 

c) Assegura a criação e manutenção de um clima de estudo e de trabalho saudável e 

estimulante; 

d) Apoia alunos que voluntariamente a procurem para realização dos seus estudos. 

3. Assegura também:  

a) Alunos que se encontrem em situação de substituição de aulas;  

b) Alunos a quem foi dada ordem de saída da sala de aula; 

c) Alunos em situação de realização de ficha de avaliação, no caso da sua ausência à aula. 

d) Alunos com uma proposta de “plano de estudo”. 

e) Realização das Atividades de Recuperação das Aprendizagens. 

4.  Assim, na Sala de Estudo não é permitido: 

a) Falar alto, fazer barulho, comer e beber; 

b) Ter o telemóvel, ou outros dispositivos eletrónicos, ligados; 

c) Alterar a colocação do mobiliário, ou, de alguma forma, danificá-lo; 

d) Deixar os materiais desarrumados após a sua consulta ou utilização; 

e) Realizar qualquer tipo de jogo. 

5. Ao incumprimento das normas acima descritas serão aplicadas as seguintes penalizações: 

advertência verbal; expulsão; interdição temporária do usufruto dos serviços e instalações da 

Sala de Estudo. 

15 - Informação aos alunos 

Esta sala é tua, foi pensada para ti. Nela poderás movimentar-te como queiras e gerir o teu tempo da 

forma que mais te convier e te der prazer. 

No entanto, deves pensar que, como tu, outros colegas a frequentam, e que podem não ter as tuas 

opções, por isso respeita-os e respeita este lugar, mantendo-te em silêncio ou falando baixo, 

movimentando-te sem provocares grandes ruídos ou perturbares os teus colegas. Pensa que, como tu, 

eles podem estar a preparar a aula do dia seguinte… não os distraias! 
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16 - O que podes fazer na Sala de Estudo 

Na Sala de Estudo existe uma equipa de professores que te podem ajudar se tiveres as seguintes 

necessidades: 

 Se precisas de fazer um trabalho e queres utilizar o computador (o teu ou o da sala) para 

produzires textos escritos com suporte de imagens; 

 Se tiveres dificuldades na resolução de trabalhos de casa e precisares da ajuda de um professor 

(que poderá ser da mesma disciplina, ou de outra, mas que te poderá ajudar a pesquisar, 

consultar livros especializados, dar-te pistas…);  

 Se não compreendeste bem a matéria de alguma disciplina e precisas da ajuda de um professor 

de uma disciplina específica (deves consultar o horário afixado na porta da sala, para ver a que 

horas encontras professores dessa disciplina); 

 Se não sabes como estudar e precisas de orientação para o estudo; 

 Se queres um lugar sossegado para estudar; 

 Se queres aprender a utilizar o computador para elaborares pequenos textos, ou trabalhos de 

pesquisa; 

 Se precisares de consultar livros que não estejam disponíveis na sala de estudo, pede ao 

professor para te ajudar a selecioná-los na Biblioteca. 

 

 

 

 

 

Atividade e postura do professor dentro da sala de estudo 

 O papel de professor consiste num trabalho de orientação de estudo e explicação de matérias; 

o professor da Sala de Estudo não dá aulas de apoio mas sim orienta, encaminha, corrige falhas 

de compreensão, interliga factos, provoca a interdisciplinaridade, ajuda a reorganizar material 

de trabalho, aconselha consultas, "tira dúvidas" (se for da disciplina em questão), trabalha em 

colaboração com o coordenador e os outros professores para fazer deste espaço um espaço 

atrativo, estimulante, acolhedor, dando ideias, participando ativamente no trabalho, sendo 

mais um facilitador de meios do que um transmissor de conteúdos. 

Professores que te 

podem ajudar:  
Na elaboração 

de trabalhos 

No uso do 

computador 

Na resolução 

de trabalhos 

Tirando dúvidas 

de várias 

disciplinas 
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 Os professores-devem ser flexíveis e ter capacidade de criação e entusiasmo assim como 

conhecimentos de competências de estudo (ou frequência de formação); deverão ter mais a 

capacidade de "facilitar" do que de "transmitir" conhecimentos; deverão mostrar vontade e 

estarem motivados para tal tarefa: 

 Fazendo deste espaço, o espaço privilegiado para a consolidação de saberes, 

desenvolvimento de competências de estudo, motivação para a pesquisa e gosto pelo 

saber. 

 Tendo capacidade de atuação adequada, debaixo da pressão de um grupo com 

características tão variadas como desinteresse, falta de pré-requisitos, tendência para 

distração, dificuldade de estabelecer raciocínios lógico-abstratos, falta de capacidade de 

síntese… 

 Motivando os alunos para o trabalho, mesmo quando eles procuram a sala com o propósito 

de nada fazerem. 

 Capacidade de escutar. 

 Capacidade de planificar e apresentar os assuntos/situações a tratar. 

 Capacidade para manobrar com eficiência os problemas de grupo. 

 Disponibilidade para o arranjo ou produção de material didático apropriado. 

 Motivação para um trabalho diferente. 

 Espírito inovador e capacidade de mudança. 

 Disponibilidade para estabelecer um bom relacionamento com os alunos. 

  



 

Sala de Estudo (SE) Página 13 

17 – Regimento da Sala de Estudo 

I – Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito 

1. O presente documento estabelece os normativos de funcionamento da Sala de Estudo da Escola 

Básica D. João II. 

2. Este documento aplica-se a todos os elementos do Agrupamento de Escolas D. João II que 

frequentem este espaço. 

Artigo 2.º 

Definição 

1. A Sala de Estudo é um espaço onde se pode dar um apoio individualizado ou em pequenos grupos, 

aos alunos. Deve ser entendida, essencialmente, como uma modalidade de apoio e complemento 

curricular que importa garantir e privilegiar na ação educativa e que agrega iniciativas que dão sentido 

pleno ao conceito de colaboração. 

Para que este projeto se desenvolva de forma sustentada o papel que a Biblioteca Escolar e os 

docentes desempenham “na melhoria e enriquecimento das aprendizagens”, intervindo ao nível da 

articulação curricular e na promoção de atitudes e valores sem os quais “as aprendizagens dificilmente 

se realizam”, constitui-se como um contributo primordial para que no futuro os alunos sejam mais 

autónomos e tenham mais sucesso no seu percurso escolar. 

2. A Sala de Estudo apoia os alunos em diversas situações: 

a) Alunos que voluntariamente a procurem para a realização dos seus estudos/trabalhos; 

b) Alunos que se encontrem em situação de substituição de aulas; 

c) Alunos a quem foi dada ordem de saída da sala de aula, que sejam encaminhados por um 

funcionário, com vista à realização de uma tarefa específica proposta pelo professor da 

disciplina; 

d) Alunos em situação de realização de ficha de avaliação, no caso da sua ausência à aula; 

e) Alunos ao abrigo da escolaridade obrigatória, reprovados por excesso de faltas, com plano de 

recuperação. 
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Artigo 3.º 

Objetivos 

As finalidades da Sala de Estudo são as seguintes: 

a) Constituir um mecanismo de suporte e enriquecimento das aprendizagens adquiridas no âmbito 

das diferentes áreas curriculares; 

b) Favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo e/ou grupo;  

c) Promover a ocupação dos tempos escolares em atividades pedagógicas; 

d) Criar mecanismos de apoio ao estudo e de gestão dos diferentes ritmos de aprendizagens dos 

alunos; 

e) Promover um papel ativo dos alunos na resolução dos seus problemas de aprendizagem e no 

esclarecimento de dúvidas; 

f) Estimular práticas de entreajuda entre alunos; 

g) Desenvolver o sentido de responsabilidade pessoal e social nos alunos. 

Artigo 4.º 

Localização 

A Sala de Estudo localiza-se na Escola Básica D. João II e funcionará em espaços adequados para o 

efeito (sala A9, centro de recursos/biblioteca e auditório). 

II – Organização e Funcionamento 

Artigo 5.º 

Coordenação 

A Sala de Estudo é coordenada pela Direção. 

Artigo 6.º 

Horário 

1. A Sala de Estudo funciona de segunda a sexta-feira, conforme horário afixado na porta da sala A9. 

2. A abertura e o encerramento da Sala de Estudo coincidem com as horas de entrada e saída das 

atividades letivas. 

3. As atividades da Sala de Estudo são interrompidas durante os intervalos. 

4. As atividades da Sala de Estudo são interrompidas durante as pausas letivas. 
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Artigo 7.º 

Funcionamento 

1. A Sala de Estudo funciona com a supervisão de um ou mais professores. 

2. Os docentes que integrem a Bolsa da Sala de Estudo dirigem-se à Sala de Estudo aquando do toque 

de entrada. 

3. Os docentes pertencentes à Bolsa de Sala de Estudo permanecem na mesma durante o tempo do 

horário. 

4. Os professores da Bolsa de Sala de Estudo devem comparecer na Sala de Estudo no início do tempo 

do bloco ou meio bloco a que estão adstritos.  

5. Em caso de substituição, o professor substituto fará o sumário eletrónico na sala onde prestou 

serviço. 

6. Caso os professores da Bolsa de Sala de Estudo não compareçam na Sala de Estudo, após o toque de 

entrada, ser-lhe-á marcada falta ao serviço. Se o professor se ausentar durante o período de tempo 

destinado à Sala de Estudo, ser-lhe-á marcada falta ao serviço. 

Artigo 8.º 

Responsabilidades da equipa da Sala de Estudo 

Aos professores que prestam apoio na Sala de Estudo compete: 

a) Fazer cumprir o presente regimento; 

b) Acompanhar a entrada dos alunos na Sala de Estudo; 

c) Orientar a realização de fichas ou outras atividades programadas em caso de falta do professor; 

d) Propor atividades aos alunos; 

e) Apoiar os alunos ao nível de técnicas e métodos de estudo, pesquisa/consulta bibliográfica, 

trabalho de grupo/trabalho de projeto e conteúdos programáticos na sua disciplina; 

f) Apoiar os alunos na realização de trabalhos escolares; 

g) Fomentar um ambiente calmo e propício ao trabalho;  

h) Coordenar o trabalho individual de diversos alunos – adotar estratégias de diferenciação 

pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 

i) Adequar a sua intervenção às necessidades evidenciadas pelos alunos; 
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j) Acolher os alunos a quem é dada ordem de saída da sala de aula, tentando que o aluno reflita 

sobre o comportamento e/ou atitude que ocasionou a aplicação desta medida cautelar e 

assegurando o cumprimento da tarefa indicada pelo professor; 

k) Responsabilizar os alunos pelo cumprimento das regras de funcionamento dos espaços escolares; 

l) Zelar pela manutenção dos equipamentos e materiais e pela produção destes; 

m) Alertar os responsáveis pela Sala de Estudo para as carências detetadas ao nível dos recursos das 

diferentes disciplinas; 

n) Registar, em documento próprio, as presenças dos alunos e as atividades desenvolvidas pelos 

mesmos com relativo pormenor. 

Artigo 9.º 

Atividades a desenvolver 

As atividades podem ser desenvolvidas da seguinte forma: 

a) Tarefas definidas pelo Conselho de Turma; 

b) Tarefas programadas pelo professor (fichas de trabalho, fichas de avaliação por falta do aluno); 

c) Realização de fichas autocorretivas; 

d) Resolução de provas-modelo de avaliação; 

e) Apoio na organização de materiais; 

f) Apoio a situações pontuais de dificuldades de aprendizagem; 

g) Esclarecimento de dúvidas com apoio do professor; 

h) Estudo individual ou em pequeno grupo; 

i) Realização de trabalhos de grupo, trabalho de projeto e trabalho cooperativo; 

j) Realização de pesquisa bibliográfica (manuais, dicionários, outros recursos da Biblioteca); 

k) Realização de trabalhos de forma autónoma. 

Artigo 10.º 

Regras da Sala de Estudo 

1. Na Sala de Estudo não é permitido: 

a) Falar alto; 

b) Fazer barulho; 

c) Comer e beber; 

d) Ter o telemóvel ligado; 
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e) Danificar o equipamento e o mobiliário; 

f) Anotar, dobrar, riscar ou danificar, de qualquer outra forma, os documentos. 

2. Pelo incumprimento das normas acima descritas, serão aplicados os procedimentos disciplinares 

previstos no Código de Conduta do Agrupamento de Escolas e Estatuto do Aluno. 

3. Às situações não previstas neste regimento, serão aplicadas as normas vigentes no Código de 

Conduta do Agrupamento de Escolas e Estatuto do Aluno. 

Artigo 11.º 

Problemas, irregularidades ou sugestões 

Todos os problemas, irregularidades ou sugestões de funcionamento da Sala de Estudo deverão ser 

comunicados à Direção o mais célere possível. 

III – Disposições finais 

Artigo 12.º 

Avaliação 

1. O funcionamento da sala de Estudo será objeto de avaliação no fim de cada período escolar através 

de um estudo da sua frequência, do tipo de apoio dispensado, das observações feitas pelos seus 

utilizadores (alunos e professores). 

2. Os relatórios serão elaborados com base no registo diário de presenças e na realização de 

questionários. 

3. Em julho, será feito um Relatório Final a apresentar em Conselho Pedagógico. 

Artigo 13.º 

Divulgação 

1. A divulgação será efetuada através de panfleto específico distribuído pela comunidade educativa: 

alunos, docentes e encarregados de educação. 

2. O panfleto referido no número anterior será publicado na página eletrónica do Agrupamento. 

Artigo 14.º 

Duração 

1. Este Regimento entra em vigor após a sua aprovação em reunião do Conselho Pedagógico e assim 

permanecerá até nova revisão e aprovação pelo referido Órgão. 

2. O presente Regimento deve ser divulgado a toda a comunidade escolar, no início de cada ano letivo. 
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Artigo 15.º 

Contradições 

Em caso de contradição deste Regimento com o Regulamento Interno do Agrupamento, ou a legislação 

aplicável, prevalecem estes últimos. 

Artigo 16.º 

Omissões 

Todas as omissões do presente Regimento serão resolvidas pelo Diretor do Agrupamento, depois de 

ouvido o Professor da Sala de Estudo e o Conselho Pedagógico, no âmbito da legislação em vigor. 
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18 – Registo diário de presenças 

REGISTO DIÁRIO DE PRESENÇAS ___.º PERÍODO 

Data Tempos Aluno Ano/Turma Motivo Professor Observações 

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       
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Data Tempos Aluno Ano/Turma Motivo Professor Observações 

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       

____/____       
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19 – Instruções para preenchimento do registo diário de presenças 

Data: dia/mês 

Tempos: 1 tempo = 45 min; 2 tempos = 90 min 

Aluno: primeiro e último nome 

Motivo: 

CT = Tarefas definidas pelo Conselho de Turma. 

FP = Tarefas programadas pelo professor - fichas de trabalho por falta do professor. 

FAA = Tarefas programadas pelo professor - fichas de avaliação por falta do aluno. 

PR = Alunos reprovados por excesso de faltas, com plano de recuperação. 

FA = Realização de fichas autocorretivas. 

PA = Resolução de provas-modelo de avaliação. 

OM = Apoio na organização de materiais. 

DA = Apoio a situações pontuais de dificuldades de aprendizagem. 

DP = Esclarecimento de dúvidas com apoio do professor. 

EI ou EG = Estudo individual ou em pequeno grupo. 

TG = Realização de trabalhos de grupo, trabalho de projeto e trabalho cooperativo. 

PB = Realização de pesquisa bibliográfica (manuais, dicionários, outros recursos da Biblioteca). 

TA = Realização de trabalhos de forma autónoma. 

AL = Para além da componente disciplinar, os alunos podem realizar atividades lúdicas de carateer 

pedagógico. 

Disciplinas: 

Port = Português 

Mat = Matemática 

HGP = História e Geografia de Portugal / Hist. = História 

Geo = Geografia 

CN = Ciências Naturais 

FQ = Físico-Química 

TIC = Tecnologias da Informática e Comunicação 

Ing = Inglês / Fra. = Francês / Ale. = Alemão / Esp.= Espanhol 

EV = Educação Visual 

ET = Educação Tecnológica 

EF = Educação Física 

EM = Educação Musical 

Professor: primeiro e último nome legível. 

Observações: Registo de algum acontecimento que o Professor considere importante.  



 

Sala de Estudo (SE) Página 22 

20 - Questionário a professores 

 

1. O que pensa do funcionamento da Sala de Estudo? 

     
Fraco Pouco Satisfatório Satisfatório Muito Satisfatório Excelente 

 

2. Durante o período de tempo que permanece na Sala de Estudo a frequência por parte dos alunos 

é: 

    
Nenhuma Pouca Alguma Muita 

 

3. Quais as atividades que mais realiza na Sala de Estudo? 

    
Esclarecimento de 

dúvidas 
Organização de 

materiais 
Apoio na realização 

de trabalhos 
Apoio a alunos com 

Plano de Recuperação 

 

4. O que pensa das atividades implementadas no decorrer deste ano letivo? 

     
Fraco Pouco Satisfatório Satisfatório Muito Satisfatório Excelente 

 

5. Indique outra atividade que gostaria de implementar na Sala de Estudo. 

 

6. Tem alguma sugestão ou sugestões que possam contribuir para o melhor funcionamento da Sala 

de Estudo? 

  
Sim Não 

 

6.1 Se respondeu SIM. Diga qual ou quais. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(O questionário será preenchido através de Formulário do Google)  
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21 - Questionário a alunos 

 

1. Costumas frequentar a Sala de Estudo? 

   

Nenhuma Vezes Algumas Vezes Muitas Vezes 

 

2. Qual o período letivo em que frequentaste mais a Sala de Estudo? 

    

1.º Período 2.º Período 3.º Período Todos os Períodos 

 

3. Quais as atividades que mais realizaste na Sala de Estudo? 

     
Trabalhos Estudo Esclarecer dúvidas Leitura Trabalhos e Estudo 

 

4. Por que motivo frequentas a Sala de Estudo? 

   

Por iniciativa própria Cumprimento de Plano de Estudo Cumprimento de castigo 

 

5. Gostas de Frequentar a Sala de Estudo? Porquê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Como consideras o apoio prestado pelos professores na Sala de Estudo? 

     

Insatisfatório Pouco Satisfatório Satisfatório Muito Satisfatório Excelente 

 

7. Que sugestões queres apresentar para a Sala de Estudo? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(O questionário será preenchido através de Formulário do Google)  
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22 – Operacionalização dos instrumentos de avaliação 

22.1 – Registo diário de presenças 

Os dados recolhidos no Registo Diário de Presenças permitem, em cada período letivo, a elaboração de 

Gráficos de Frequência da Sala de Estudo por: 

 Turma; 

 Ano; 

 Ciclo de ensino; 

 Comparação entre períodos escolares dos itens anteriores. 

E também por: 

 Disciplina; 

 Ciclo de ensino; 

 Comparação entre períodos escolares dos itens anteriores. 

Estes dados podem ser cruzados com os níveis obtidos pelas turmas e/ou alunos, no sentido de 

perceber se a utilização da Sala de estudo influencia diretamente na obtenção de melhores resultados. 

22.2 – Questionário a professores 

Este questionário, elaborado utilizando a ferramenta – Formulários do Google Drive, será enviado para 

os professores através do correio eletrónico institucional, no 3.º período letivo. A resposta ao 

questionário é anónima. Os dados obtidos serão objeto de tratamento estatístico. 

22.3 – Questionário a alunos 

Este questionário, elaborado utilizando a ferramenta – Formulários do Google  será disponibilizado aos 

alunos através do correio eletrónico institucional, no 3.º período letivo. A resposta ao questionário é 

anónima. Os dados obtidos serão objeto de tratamento estatístico. 

22.4 – Avaliação final 

No final do ano letivo, os dados obtidos serão compilados num relatório final que será apresentado ao 

Conselho Pedagógico e divulgados à comunidade escolar. 

 

O “Projeto da Sala de Estudo - EB D. João II (Ano Letivo 2021/2022)”, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes na reunião do Conselho Pedagógico realizada a 28 de outubro de 

2021. 

 

Caldas da Rainha, 28 de outubro de 2021 

O Diretor 


		2021-11-04T15:54:52+0000
	JORGE MANUEL MARTINS GRAÇA




