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REGIMENTO DA SALA DE ESTUDO 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente documento regulamenta a organização e o funcionamento da Sala de Estudo da Escola Básica 

dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos - Pinhal Novo, doravante designada por SE. 

 
Artigo 2º 

Âmbito 

O presente documento aplica-se a todos os elementos (professores e alunos) que frequentam este 

espaço.  

Artigo 3º 

Natureza 

A Escola proporciona aos alunos várias modalidades/recursos de apoio ao estudo, entre eles, a SE que 

tem como principal finalidade facultar aos alunos condições para melhorarem o seu desempenho escolar.  

Na sua missão, pretende proporcionar um ambiente educativo diferente. 

Assim, a SE deve ser entendida como uma medida de apoio e complemento educativo dirigida em 

particular aos alunos do 2º ciclo que manifestem dificuldades de aprendizagem, podendo os demais 

alunos deste nível de ensino frequentá-la em regime livre.  

A SE funciona, também, como um espaço aberto, de acesso livre a todos os alunos do 3º ciclo. 

 

A sua concretização envolve um considerável número de intervenientes para que possa cumprir os seus 

objetivos. Importa, então, observar o seguinte:  

a) A existência de um coordenador; 

b) A existência de material de suporte às atividades (dossiês, livros, dicionários, material 

informático...). 

Artigo 4º 

Objetivos gerais 

1. Fomentar a participação dos alunos na vida escolar através de uma ocupação construtiva dos tempos 

livres. 

2. Desenvolver competências que favoreçam uma aprendizagem progressivamente mais autónoma. 

3. Incentivar o gosto pelo trabalho e pelo estudo. 

4- Aprofundar a iniciativa e a persistência pelo trabalho e estudo. 

5- Melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos. 

6- Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade social e pessoal. 
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Artigo 5º 

Público- alvo 

A SE tem como destinatários prioritários os alunos que frequentam o 2º ciclo deste estabelecimento de 

ensino. 

Artigo 6º 

Funções da Sala de Estudo 

A SE tem como funções acolher: 

a) Os alunos já propostos ou que venham a ser propostos pelos Conselhos de Turma para 

frequentarem este espaço;  

b) Todos os alunos que, por sua iniciativa, individual ou em grupo, queiram aprofundar assuntos e/ou 

realizar os trabalhos de casa.  

 

Artigo 7 º 

Funcionamento 

1- As atividades decorrerão em sala própria, podendo, no entanto, os utilizadores da SE socorrer-se do 

espaço e recursos da Biblioteca sempre que os trabalhos em curso o exijam. 

2- Por cada tempo letivo podem permanecer na sala de estudo um número máximo de vinte alunos. 

3- Sempre que a sala se encontre lotada, deverão ser privilegiados os alunos que foram propostos pelos 

Conselhos de Turma. 

Artigo 8º 

Funções da Direção 
1. Cabe ao Diretor: 

a) Nomear o Coordenador da SE. 

b) Definir o horário de funcionamento da SE. 

c) Designar os professores para a SE. 

d) Garantir os materiais necessários para as atividades a desenvolver na SE. 

e) Proceder ao levantamento dos alunos com dificuldades, apresentados pelos Diretores de Turma. 

f) Assegurar o normal funcionamento da SE. 

g) Solicitar a avaliação da Sala de Estudo ao coordenador. 

 

Artigo 9º 

Funções do Coordenador da Sala de Estudo 

1. Cabe ao Coordenador da Sala de Estudo: 

a) Coordenar os trabalhos da SE. 

b) Elaborar o mapa com o horário de frequência das turmas. 

c) Elaborar o mapa com a indicação dos professores dinamizadores da SE. 
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d) Fazer a listagem com a indicação dos alunos propostos pelos Conselhos de Turma e do número de 

tempos que devem frequentar a SE e colocá-la em dossiê próprio junto ao livro de ponto, em 

lugar visível da sala. 

e) Fazer o apuramento semanal da frequência e participação dos alunos nas atividades e dar 

conhecimento ao Diretor de Turma e ao professor curricular que indicou o aluno. 

f)  Reunir com os professores dinamizadores da SE, pelo menos, uma vez por período letivo. 

g) Fazer a avaliação da SE, trimestralmente, no final de cada período letivo. 

 

2. A avaliação da SE será feita através da apresentação de um relatório a elaborar no final quer de cada 

período letivo quer do ano letivo, integrando este último o estudo de avaliação interna. 

 

3. Reuniões: 

a) As reuniões serão convocadas pelo coordenador com a antecedência mínima de quarenta e oito 

horas. 

b) No início de cada período será feita uma reunião com o coordenador e os professores 

dinamizadores para monitorização da eficácia deste espaço, da qual será lavrada uma ata.  

 
Artigo 10º 

Funções do Diretor de Turma 

1. Cabe ao Diretor de Turma: 

a) Entregar na Direção a lista com a indicação dos alunos propostos para a frequência deste apoio. 

b) Solicitar aos professores proponentes, do seu Conselho de Turma, a Ficha de Registo de Avaliação 

dos alunos que frequentam a SE.  

c) Informar os encarregados de educação da proposta de frequência para este tipo de apoio.  

d) Confirmar a assinatura da autorização dos encarregados de educação para este tipo de apoio.  

e) Informar os encarregados de educação do cumprimento ou não pelos alunos das tarefas solicitadas 

pelos professores.  

f) Informar os encarregados de educação das faltas dadas pelos alunos à SE. 

g) Informar os encarregados de educação dos desvios de comportamento dos alunos na SE e atuar em 

conformidade com o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

Artigo 11º 

Funções dos Professores da Disciplina 

1. Os professores das disciplinas que propõem alunos para a frequência da Sala de Estudo devem:  

a) Fazer a listagem dos alunos que propõem para a frequência da SE. 

b) Entregar a listagem com os nomes dos alunos que propõem ao Diretor de Turma. 

c) Orientar os alunos na realização do trabalho indicado, podendo utilizar a Ficha Individual de Registo 

da Frequência da Sala de Estudo (anexo A), ou outra definida pelo respetivo Departamento Curricular. 

d) Fornecer, periodicamente, ao Diretor de Turma, a avaliação dos alunos propostos, podendo utilizar 

a Ficha de Registo de Avaliação (anexo B), ou outra definida pelo respetivo Departamento Curricular. 
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Artigo 12º 

Procedimentos dos Professores dinamizadores da Sala de Estudo 

1. Os professores que prestam serviço na Sala de Estudo devem:  

a) Acolher os alunos na SE. 

b) Orientar a realização de fichas ou outras atividades, promovendo a autonomia dos alunos. 

c) Apoiar os alunos na utilização de materiais de pesquisa e de consulta. 

d) Esclarecer, sempre que possível, as dúvidas apresentadas pelos alunos. 

e) Orientar os alunos na seleção e na autocorreção das fichas de trabalho das diferentes disciplinas 

para que os mesmos as realizem no caderno diário. 

f) Supervisionar as atividades dos alunos. 

g) Zelar pelo equipamento e materiais existentes na sala.  

h) Alertar o coordenador da Sala de Estudo para as carências detetadas ao nível dos recursos das 

diferentes disciplinas. 

i) Informar a Direção e o coordenador da Sala de Estudo das anomalias detetadas no equipamento 

afeto a esta sala, bem como do incumprimento das normas constantes deste regulamento. 

j) Registar no livro de ponto o sumário das atividades desenvolvidas. 

k) Registar no livro de ponto as presenças dos alunos que frequentam livremente a SE. 

l) Registar as faltas dos alunos propostos pelos Conselhos de Turma nas fichas incluídas no dossiê 

referido na alínea d) do art.º 9º, de acordo com os procedimentos constantes do anexo c).  

 

Artigo 13º 

Direitos dos Alunos 

1: Os alunos têm direito a: 

a) Usufruir de um ambiente de trabalho sereno e agradável. 

b) Conhecer o regulamento da SE e serem esclarecidos quanto ao seu conteúdo. 

c) Serem acompanhados e apoiados na realização das tarefas escolares e esclarecidos no sentido de 

uma melhor compreensão das atividades propostas pelos professores. 

d) Utilizar todos os materiais didáticos que se encontrem ao seu dispor nesta sala. 

e) Apresentar sugestões e/ou críticas relativas ao funcionamento da SE. 

 
Artigo 14º 

Deveres dos Alunos 

1. Os alunos devem:  

a) Entrar de forma ordeira e educada, evitando perturbar as atividades a decorrer neste espaço. 

b) Conhecer e respeitar todas as normas de funcionamento da SE.  

c) Cumprir rigorosamente o horário estipulado, tanto para os alunos propostos, como para os alunos 

voluntários. 

d) Acatar as instruções dadas pelos professores. 

e) Manter silêncio durante a utilização da SE. 

f) Realizar as atividades solicitadas pelos professores das disciplinas. 

g) Mostrar ao professor da disciplina o trabalho realizado. 
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h) Em caso da realização de trabalhos em grupo, o diálogo e discussão entre os alunos deverá centrar-

se no tema e assuntos relativos às tarefas a realizar, sem perturbar o bom ambiente da sala e o 

trabalho de todos os presentes. 

i) Manter em bom estado de conservação o mobiliário e os materiais disponibilizados (livros, 

documentos, computador...). 

j) Responsabilizar-se pela devolução de todos os materiais utilizados. 

k) Sair da sala de forma ordeira e disciplinada.  

 
Artigo 15º 

Interdições 

 1. Na Sala de Estudo não é permitido:  

 a) Falar alto. 

 b) Comer e/ou beber.  

 c) Danificar o mobiliário, documentos disponíveis e equipamentos. 

d) Utilizar aparelhos eletrónicos, à exceção dos pertencentes à Sala de Estudo. 

 

Artigo 16º 

Penalizações 

Verificando-se o incumprimento das normas descritas nos artigos 14º «Deveres dos Alunos» e 15º 

«Interdições» serão aplicados os procedimentos disciplinares previstos no Regulamento Interno e no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 
Artigo 17º 

Suspensão da frequência da Sala de Estudo 

Os alunos que se encontrem em situação de incumprimento poderão ser suspensos da frequência da SE, 

de acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento e com o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 
Artigo 18º 

Organização 

1. As atividades da SE decorrerão na sala do primeiro andar, do Bloco A, designada por Auditório. 

2. Por cada tempo letivo poderão permanecer na SE um número máximo de vinte alunos.  

3. A SE funcionará, sempre que possível, por áreas de estudo. 

4. Para cumprir com eficiência a sua função, a SE deve ser dotada de equipamentos e meios adequados:  

a) Manuais escolares adotados na Escola; 

b) Outros manuais escolares; 

c) Dicionários;  

d) Gramáticas; 

e) Dossiês das diferentes disciplinas com fichas de trabalho acompanhadas da respetiva correção; 

f) Computadores com ligação à internet para os alunos; 
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g) 1 Computador para utilização exclusiva dos professores dinamizadores da Sala de Estudo. 

 

5. Deverá ser colocado em lugar visível da sala: 

a) O mapa com o horário de frequência das turmas; 

b) O mapa com a indicação dos professores presentes; 

c) As listas com a indicação dos alunos propostos pelos Conselhos de Turma e  com o  número de 

tempos que devem frequentar a SE. 

 

6. Utilização de material informático: 

a) A utilização dos recursos informáticos da Sala de Estudo destina-se exclusivamente à realização 

de trabalhos escolares solicitados pelos professores, pesquisas relacionadas com os mesmos 

ou à consulta de “sites” da Internet sugeridos pelos Departamentos Curriculares; 

b) No acesso pelos alunos aos computadores, têm prioridade os alunos com trabalhos escolares a 

realizar, recomendados pelo respetivo professor; 

c) Os trabalhos devem ser gravados pelos alunos com recurso a uma “PEN”; 

d) O número máximo de utilizadores em cada computador é de dois alunos, não sendo permitida 

a permanência de outros, junto do equipamento; 

e) É expressamente proibido: 

- Na utilização da Internet, o acesso a “chat’s”, redes sociais, bem como o envio de e-mails, 

fazer download de programas e usar a Internet para jogos;  

- o acesso a portais (“sites”) de natureza pornográfica, racista, xenófoba, que apelem à 

violência ou à superstição ou, de um modo geral, de tudo o que atente contra a dignidade 

humana; 

f) Só é permitida a utilização do software existente no computador;  

g) As sanções para os danos provocados são as previstas no Regulamento Interno do 

Agrupamento e de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 
 

Artigo 19º 

Horário de funcionamento 

A SE funciona de segunda a sexta-feira de acordo com o horário de funcionamento da Escola. 

 
 

Artigo 20º 

Divulgação 

A divulgação deste regulamento será feita pelos Diretores de Turma junto dos alunos, na aula de 

Educação para a Cidadania, e dos encarregados de educação, nas Assembleias de Pais e Encarregados de 

Educação, ou por outra via considerada rápida e expedita. 
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Artigo 21º 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões que dizem respeito ao funcionamento da SE serão supridas por deliberação da 

Direção, ouvido o Coordenador da SE, sempre que possível. 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 19 de fevereiro de 2014



 
 

ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS 
FICHA INDIVIDUAL DE REGISTO DA FREQUÊNCIA DA SALA DE ESTUDO 

                                  
         Aluno/a __________________________________ Nº_____ Ano_____ Turma_____ Período_______  50m           100m             Ano Letivo_____/______   

DIA/MÊS TAREFA SOLICITADA REALIZAÇÃO DA TAREFA 

 
 
 
 
 

               Realizou a tarefa 
SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente         
NÃO COMPARECEU   

                Realizou a tarefa  
SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente 
NÃO COMPARECEU 

                 Realizou a tarefa  
SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente 
NÃO COMPARECEU 

                Realizou a tarefa  
SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente 
NÃO COMPARECEU  

O/A Professor/a da disciplina de ___________________________________                                                                                                              ( ANEXO A ) 
*NOTA: Para o professor proponente e apenas para alunos propostos em Conselho de Turma. Entregar ao Diretor de Turma. 

Regimento da Sala de Estudo – Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos 
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ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS 
FICHA DE REGISTO DE AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DA SALA DE ESTUDO                                 

Período ____________                                                        Ano Letivo_________/_________ 

ALUNOS ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

Aluno/a _______________________________ 

Nº_____ Turma_____ Ano_____ 

FALTAS: ________________________________ 
 

 
Realizou as atividades 

SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente  

 

Aluno/a _______________________________ 

Nº_____ Turma_____ Ano_____ 

FALTAS:_________________________________ 

 
Realizou as atividades 

SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente 

 

Aluno/a _______________________________ 

Nº_____ Turma_____ Ano_____ 

 

FALTAS:_________________________________ 

 
Realizou as atividades 

SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente 

 

Aluno/a _______________________________ 

Nº_____ Turma_____ Ano_____ 

 
FALTAS:_________________________________ 

 
Realizou as atividades  

SIM   
NÃO 

Na totalidade  
Parcialmente 

 

 
O/A Professor/a da disciplina de __________________________________                                                                                                                       ( ANEXO B ) 

*NOTA: Esta ficha é só para alunos propostos. Entregar ao Diretor de Turma na reunião de final de período. 



 

ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS 
 

PROCEDIMENTOS DE REGISTO DA PRESENÇA DOS ALUNOS 

  
1. Procedimento para os alunos que frequentam livremente a Sala de Estudo ou foram indicados 
informalmente pelos professores: 

a) O registo da presença destes alunos deverá ser feito no livro de ponto, com indicação do 
ano, da turma e do número do aluno. 

 
 
2. Procedimento para os alunos indicados em Conselho de Turma: 
 

a) Os alunos que foram indicados pelo Conselho de Turma constam de listas organizadas por 
dia da semana e hora a que devem frequentar a Sala de Estudo.  
 
b) Essas listas estão no dossiê respetivo e têm já assinalados os dias de cada mês e de cada 
período em que os alunos devem comparecer, servindo para o Coordenador informar os 
professores e o Diretor de Turma acerca da assiduidade, pontualidade, comportamento e 
realização das tarefas por cada aluno. 
 
c) Na lista dos alunos não é necessário assinalar a presença. Apenas deverão ser indicadas, no 
dia respetivo, as seguintes situações: 

 
    -a falta do aluno (F) ou um atraso significativo (FA); 
    -a falta de material indicado pelo professor curricular (FM); 
    -a não realização das tarefas propostas (NR); 
    - o comportamento incorreto (CI). 

 
d) Semanalmente, o coordenador da Sala de Estudo informará o Diretor de Turma e o professor 
curricular sobre as situações referidas na alínea anterior. 

 
(ANEXO C) 
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