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Introdução  

A sala de Ocupação de Tempos Escolares (OTE) deve ser entendida, essencialmente, 

como uma modalidade de apoio e complemento educativo que importa garantir e privilegiar 

na ação educativa da Escola. Na sua missão, pretende ser um ambiente educativo diferente, 

aproveitando o tempo livre dos alunos de forma construtiva e enriquecedora. Assim, o aluno 

tem o privilégio de receber um apoio mais individualizado, proporcionado por um grupo de 

professores que o ajudará a estudar.  

A sala de OTE funciona na sala 21 desta escola, com horário coincidente das atividades 

letivas. A sala conta com a presença de professores que aí permanecerão de acordo com o seu 

horário semanal. A abertura e o encerramento da sala de OTE coincidem com os toques de 

entrada e saída das atividades letivas (conforme horário afixado na porta da sala). 

 

1. O funcionamento da sala de OTE visa cumprir os seguintes objetivos gerais:   

a) Substituição de docentes nos casos de ausência do serviço letivo.  

b) Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares individuais ou 

em grupo, nomeadamente trabalhos de casa, exercícios de aplicação e consolidação das 

matérias lecionadas.  

c) Proporcionar orientação e apoio no estudo individual: revisão de conteúdos estudados, 

organização de apontamentos e pesquisa de informação. 

d) Possibilitar o apoio especializado para esclarecimento de dúvidas sobre assuntos já 

abordados nas aulas. 

e) Estimular práticas de entreajuda entre alunos.   

f) Incutir nos alunos métodos e hábitos de estudo. 

2. A sala de OTE funciona como um espaço aberto, de acesso livre e voluntário e deve estar 

organizada de forma a:   

a) Permitir a utilização por todos os alunos da Escola em todas as situações em que disponham 

de tempo livre, nomeadamente horas livres, tendo como limite a capacidade de acolhimento. 
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b) Cobrir, todo o período de funcionamento das aulas até às 18h.05m.  

c) Proporcionar, sempre que possível, uma oferta equilibrada de professores.  

d) Os alunos terão que rubricar uma folha de presenças.  

3. Para cumprir com eficiência a sua função, a sala de OTE será dotada de materiais 

adequados:  

-manuais escolares  

-dicionários (requisitar na biblioteca) 

-gramáticas (requisitar na biblioteca) 

-Fichas de trabalho/materiais elaborados e mantidos sempre atualizados pelos 

departamentos, acompanhados de respetiva correção.   

4. Na sala de OTE não é permitido:   

a) Entrar de forma desordeira, perturbando as atividades a decorrer neste espaço 

b) Falar alto 

c) Fazer barulho   

d) Comer e beber   

e) Ter o telemóvel ligado   

f) Danificar o mobiliário  

g) Anotar, dobrar, riscar ou danificar de qualquer outra forma os documentos.   

h) Utilizar aparelhos eletrónicos 

i) Realizar testes ou outros elementos de avaliação 

5. Para todos os alunos, a sala de OTE tem o mesmo tipo de funcionamento de uma sala de 

aula, devendo estes, ao saírem, deixá-la limpa e arrumada, de modo a que possa ser utilizada 

de imediato.   

6. Pelo incumprimento das normas acima descritas, serão aplicados os procedimentos 

disciplinares previstos no Regulamento Interno do Agrupamento/Estatuto do aluno.   
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7. Às situações não previstas neste regulamento, serão aplicadas as normas vigentes no 

Regulamento Interno do Agrupamento.   

8. Cabe aos docentes presentes na Sala de OTE:   

a) Fazer cumprir o presente regulamento. 

b) Deslocarem-se, sob orientação da Direção da Escola, para proceder a substituição em caso 

de ausência de um docente.  

c) Apoiar os alunos nas atividades que estão a realizar, privilegiando sempre a sua autonomia. 

d) Zelar pela conservação e correta utilização dos equipamentos e material. 

e) Preencher uma ficha de dados que identifique todo o trabalho ali realizado (anexa a este 

Regulamento). 

f) Assinar a folha de presenças correspondente aos tempos em que esteve a trabalhar na sala 

de OTE.  

g) Não permitir que os alunos realizem Testes de Avaliação nesta Sala. 

9. O sucesso da sala de OTE depende de cada docente e para isso devem: 

a) Inteirar-se dos materiais da sala de OTE, relacionados com os conteúdos da sua disciplina. 

b) Com o seu grupo recrutamento, criar materiais novos ou reformular os já existentes. 

c) Apresentar sugestões. 

d) Sensibilizar os alunos para a utilizar a sala de OTE. 

e) Sempre que sintam necessidade de obter informações ou apresentar sugestões contactar a 

coordenadora da sala de OTE – Ana Cristina Pereira (cristinapereira@aepjm.pt) 

 

10. A divulgação da sala de OTE será feita através da página do Agrupamento, Caderneta 

Escolar através do respetivo Diretor de Turma.  

 

11. A avaliação da sala de OTE será feita da seguinte forma:  

a) Apuramento diário da frequência e participação nas atividades 

b) Relatório Mensal/Anual 

c) Inquérito de satisfação aos alunos beneficiários deste espaço  
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12. As dúvidas e omissões que dizem respeito ao funcionamento da sala de OTE serão supridas 

por deliberação da Direção.  

 

 

 

 

Ficha de registo de 
aluno.docx

 

 

 

 

 

 Alverca, 10 de setembro de 2014 

A Coordenadora da Sala 

 Ana Cristina Nunes da Silva Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 


