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APRENDER A ESTUDAR  

SALA DE ESTUDO 

Regulamento 

 

 

Objetivo geral 

1. Melhorar os resultados escolares. 

 

Objetivos específicos 

1. Proporcionar orientação e apoio na realização das tarefas escolares. 

2. Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos programáticos das diferentes áreas curriculares. 

3. Desenvolver hábitos e métodos de estudo, de trabalho e de organização. 

 

Funcionamento 

1. Os alunos frequentam voluntariamente a sala de estudo durante o seu horário de funcionamento. 

2. O horário da sala de estudo será divulgado nos locais em uso no Agrupamento, com a indicação dos 

professores disponíveis em cada hora. 

3. Os professores devem permanecer na Sala de Estudo (sala 7) durante o tempo estipulado no seu 

horário.  

4. Nas situações em que se encontre mais do que um professor em simultâneo na Sala de Estudo e 

desde que o número ou as necessidades dos alunos não o justifiquem, os docentes poderão ser 

chamados para realizar atividades de Plena Ocupação dos Alunos (POA). 

1. O professor deve assinalar a presença dos alunos, em cada tempo letivo, em documento próprio que 

será arquivado no armário da sala 7, e assinar a sua própria presença. 

5. Na sala de estudo os alunos contam com a ajuda/orientação dos professores para: 

 Esclarecimento de dúvidas; 

 Realização das tarefas solicitadas pelos docentes; 

 Estudo autónomo; 

 Realização de atividades de desenvolvimento cognitivo (leitura, resolução de problemas, 

sudoku, palavras cruzadas, etc). 

6. Aos alunos frequentadores deste espaço aplicam-se, integralmente, os procedimentos disciplinares 

previstos no regulamento interno da escola, nomeadamente, os previstos para a situação do aluno 

em sala de aula.  
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7. Os alunos que não cumpram as regras serão convidados a sair da sala de estudo, sendo a ocorrência 

comunicada por escrito ao diretor de turma, que informará o encarregado de educação. 

 

Visto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de  8 de outubro de 2014 

 

A diretora 

 

Maria Teresa Duarte Valente 

 

 

 


