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Regulamento da Sala de Estudo  
 
 
 
DEFINIÇÃO 
 
A Sala de Estudo é um espaço onde se pode dar um apoio individualizado ou em 
pequenos grupos, aos alunos a que ela acorram, mas de carácter obrigatório aos alunos 
do internato. 
 
LOCALIZAÇÃO   

 

Salas 211 e 212. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos. 

- Remediar falhas e/ou esclarecer dúvidas sobre os conteúdos programáticos das 

disciplinas curriculares. 

- Desenvolver competências para a construção de saberes. 

- Favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo ou em grupo. 

- Abrir um espaço de diálogo e debate que fomente a autonomia, a auto-confiança, a 

criatividade, a partilha de saberes e experiências entre alunos/alunos e 

alunos/professores.  

- Fomentar a participação dos alunos na vida escolar, designadamente através de uma 

ocupação construtiva dos tempos livres. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Esclarecimento de dúvidas, explicação de matérias mal assimiladas e auxílio na 

resolução de tarefas em diferentes áreas disciplinares. 

- Orientação na realização de pesquisas. 
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DESTINATÁRIOS: 

 

-Todos os alunos da Escola, mas de carácter obrigatório para os alunos que se 

encontram no internato. 

 

RECURSOS (MATERIAIS): 

    

-Todos os disponíveis no âmbito da Sala de Estudo (manuais, gramáticas, dicionários, …) 

- kits pedagógicos. 

- Fotocópias. 

- Material de papelaria (folhas A4, canetas, …) 

- Computadores e material multimédia. 

 
 
DINAMIZADORES: 
 
- Equipa de trabalho da Sala de Estudo. 
 
 
CALENDARIZAÇÃO: 
 
- Ao longo do ano lectivo. 
 
 

AVALIAÇÃO:  

-Reuniões periódicas destinadas a monitorizar o processo. 

-Relatório elaborado no final de cada período lectivo pela Coordenadora da Equipa da 

Sala de Estudo. 

 
HORÁRIO  
 
De Segunda a Quinta-feira, das 17:45 h ás 18:45. 

Nele constarão os nomes dos professores de apoio e os respectivos grupos/áreas 
disciplinares, para conhecimento dos alunos. 
 
 
RECRUTAMENTO  
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Todos os alunos que estejam no regime de internato e facultativo para as alunas que 
estejam no regime de externato 

 
ORGANIZAÇÃO 
 
- 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 
Directores 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. 
 
 
AVALIAÇÃO  
 
A avaliação da Sala de Estudo será feita pela análise dos documentos mencionados 
anteriormente e através de outras formas, tais como inquéritos de opinião.  
 
No fim de cada período escolar será feito um estudo da sua frequência, do tipo de apoio 
dispensado, das observações feitas pelos seus utentes (alunos e professores). 
Em Julho será feito um Relatório Final a apresentar em Conselho Pedagógico.  

 

 


