Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - DGsStE - DSRA
Agrupamento de Escolas Severim de Faria - 135550
Escola Básica Santa Clara - 343020

SALA DE ESTUDO 2015/2016
2.º e 3.º Ciclos
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Dias

2.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

Horas

08:15 – 09:00

11:45 – 12:30

12:30 – 13:15

13:30 – 14:15

14:20 – 15:05

15:05 – 15:50

16:00 – 16:45

16:45 – 17:30

Objetivos









Aprender a estudar pelos manuais;
Melhorar a capacidade de trabalhar com os manuais sobretudo com a parte informativa;
Melhorar a capacidade de compreensão da informação escolar;
Aumentar o vocabulário;
Melhorar a capacidade para a auto-organização e autonomia em relação ao estudo;
Melhorar a capacidade de produzir materiais de estudo próprios e pessoais;
Melhorar técnicas de memorização;
Fomentar a participação na vida escolar através da ocupação útil e construtiva dos tempos livres;
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Proporcionar um espaço de diálogo que fomente a autonomia através da partilha de saberes e
experiências.

Regulamento







A presença na Sala de Estudo é voluntária ou por indicação dos professores.
A presença na Sala de Estudo implica:
o Trabalho;
o Respeito pelos outros;
o Respeito pelas instruções do professor presente;
o O mínimo de barulho de modo a respeitar os presentes;
o O preenchimento de uma ficha de presença própria.
As atividades a desenvolver são:
o O estudo pelos manuais e outros materiais.
o Realização de pesquisa ou de trabalhos para as diferentes disciplinas.
o Elaboração de materiais de trabalho e de estudo.
o Visionamento de vídeos, filmes ou documentários de carácter científico.
o Realização de trabalho de casa.
o Outras actividades escolares que o professor/alunos presentes considerem relevantes.
Professores responsáveis:
Dr.ª Adelaide Couto
Dr.ª Conceição Malta
Dr.ª Paula Serra
Dr. Paulo Agoas

