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ESTUDOTECA 
(Espaço de estudo, contíguo à biblioteca - sala A1.15) 

 

 

Normas de Utilização 

 
 

Finalidade 

 O espaço destina-se à utilização espontânea ou programada dos alunos da ESA, com vista ao 

desenvolvimento de momentos de estudo. 

 

Modalidades 

 Antecipação/reforço das aprendizagens por áreas disciplinares. 

 Mentorias interpares. 

 Utilização espontânea (TPC, trabalhos de grupo…). 
 

Antecipação e reforço de aprendizagens 

 A antecipação/reforço das aprendizagens é assegurada pelos professores das várias disciplinas/áreas 

disciplinares, de acordo com o horário publicado. 

 

Professores 

 Durante o seu horário de permanência no espaço, os professores deverão assegurar a manutenção 

de um ambiente favorável ao desenvolvimento das atividades pedagógicas a desenvolver, assim 

como auxiliar os alunos em todas as questões, em especial as relacionadas com o seu grupo 

disciplinar. 

 O registo de presença dos professores afetos à antecipação/reforço das aprendizagens é feito na 

Biblioteca (ou no PBX, sempre que aquela esteja encerrada). 

 Na modalidade de utilização espontânea por parte dos alunos, desde que em número reduzido, estes 

podem fazer estudo autónomo ou solicitar o auxílio de um professor. 

 

Horário 

 A Estudoteca abre todos os dias às 8:15 e respeita o horário dos tempos letivos da ESA, podendo os 

alunos permanecer na sala durante os intervalos, desde que acompanhados por um professor. 

 O horário de funcionamento do espaço é afixado na entrada da biblioteca, publicado no website da 

escola e enviado aos diretores de turma, que o deverão dar a conhecer aos alunos e encarregados 

de educação e disponibilizar na equipa da turma criada no Microsoft Teams. 

 Sempre que sofrer alterações, o horário deverá ser atualizado nos locais referidos no ponto anterior. 

 

Acesso 

 O acesso, para professores e alunos, é feito pela biblioteca. 

 Sempre que não for possível o acesso pela biblioteca, por esta se encontrar encerrada: 

a) O professor deverá solicitar, no PBX, a chave da porta do 1.º andar; 

b) Os alunos poderão subir apenas com a anuência da funcionária do PBX. 

 

Espaço e coordenação 
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 O espaço, designadamente a distribuição dos seus equipamentos, deverá ter em conta a polivalência 

necessária ao desenvolvimento das modalidades de estudo. 

 No desenvolvimento das tarefas, a utilização de recursos afetos à biblioteca é facilitada pela 

complementaridade dos espaços. 

 O espaço é coordenado pela professora bibliotecária, considerando o horário dos professores 

emanado pela Direção, bem como os projetos/atividades que dele fazem ou pretendam fazer uso. 

 


