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A Sala de Estudo é um espaço 

que se pretende que seja um 

ambiente educativo diferente 

daquele a que o aluno está 

habituado a viver nas áreas 

curriculares disciplinares, 

aproveitando o seu tempo de 

forma construtiva e 

enriquecedora. 



• Favorecer o desenvolvimento de 

atitudes e hábitos de trabalho 

autónomo ou em grupo;

• Criar mecanismos de apoio ao estudo e 

de gestão dos diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos;

• Promover um papel ativo dos alunos na 

resolução dos seus problemas de 

aprendizagem e no esclarecimento de 

dúvidas;

• Desenvolver nos alunos o sentido de 

responsabilidade pessoal e social.

OBJETIVOS



DESTINATÁRIOS

• Alunos que voluntariamente a procurem 

para realização dos seus 

estudos/trabalhos;

• Alunos com um plano de estudo 

proposto pelo Professor e/ou Conselho 

de Turma;

• Alunos que se encontrem em situação 

de substituição de aulas.



LOCALIZAÇÃO

A Sala de Estudo engloba em três 

espaços distintos:

a) Antiga sala de clubes (espaço 1);

b) Antiga sala de estudo, localizada 

ao lado da sala dos diretores de 

turma (espaço 2);

c) Zonas adjacentes à sala de clubes 

- corredor e “redondo” (espaço 3).



Coordenação

A Sala de Estudo é coordenada por docente

nomeado pela Diretora da Escola, no início do

ano letivo, ainda que secundado por professores

das diferentes disciplinas, que o ajudarão na

organização da(s) sala(s) e dos materiais.



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

mais professores.

2. Os docentes que integram as bolsas de Sala de Estudo

dirigem-se ao espaço 1 quando do toque de entrada.

Nesse local, aguardam o público-alvo (alunos para

substituição ou estudo voluntário);

3. Sendo prioritária a atividade de substituição, os

docentes devem orientar os alunos para as diferentes

áreas identificadas no espaço 1, desde que o

professor ausente não tenha deixado uma atividade

específica para ser realizada.

4. Estando programadas atividades pelo professor

ausente, os alunos serão orientados pelo(s)

professor(es) da bolsa de Sala de Estudo, para a sua

execução, podendo inclusive mudar de espaço.

5. Para a frequência voluntária da Sala por parte do(s)

aluno(s), os professores da(s) área(s)

disciplinar(es) dirigir-se-ão com eles para o espaço

Funcionamento



6. Os docentes pertencentes à Bolsa de Sala de Estudo

permanecem nos espaços durante o tempo do seu

horário.

7. O(s) docente(s) deverá(ão), no caso das

substituições, registar a falta dos alunos ausentes

em livro de ponto próprio para o efeito.

8. Caberá ao Coordenador da Sala Estudo fazer um

levantamento regular das faltas dos alunos e

registá-las no TProfessor.

9. No caso de frequência voluntária da Sala por parte

do(s) aluno(s), os professores da(s) área(s)

disciplinar(es) registarão no TProfessor o n.º e a

turma dos presentes, bem como o sumário.

10.O Coordenador da Sala de Estudo assegura a afixação,

na sala de estudo, da escala atualizada de

professores para a Bolsa de Sala de Estudo, de

acordo com as indicações dadas pela Diretora da

Escola, caso venha a existir alguma alteração.

Funcionamento



Competências

Aos professores que prestam apoio na sala de estudo

compete:

• orientar a realização de fichas ou outras

atividades programadas em caso de ausência

prevista pelo 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 o sumário das atividades desenvolvidas;

• registar as presenças (voluntários) ou ausências

(substituições) dos alunos.



O funcionamento da sala de estudo será objeto de

avaliação através de relatórios, no final dos

primeiro, segundo e terceiro períodos.

Esses relatórios serão elaborados com base num

registo diário de presenças e na realização de

questionários aos intervenientes.

Avaliação



ATIVIDADES A

DESENVOLVER
a) Realização de trabalhos de casa; 

b) Estudo individual ou em pequeno grupo; 

c) Realização de atividades programadas 

pelo professor (fichas de trabalho, por 

falta do professor; fichas de avaliação, 

por falta do aluno);

d) Realização de trabalhos de grupo, 

trabalho de projeto e trabalho 

colaborativo; 

e) Resolução de provas-modelo de avaliação; 

f) Esclarecimento de dúvidas com apoio do 

professor; 

g) Realização de pesquisa bibliográfica 

(manuais, dicionários, outros recursos). 



VOTOS DE BOM 
TRABALHO!




