
Apoios ao Estudo na ESBN 

Sala de Estudo – Destinada especialmente aos alunos do ensino básico é um espaço 
onde, sob a orientação de professores, os alunos poderão realizar os trabalhos de casa, 
estudar e preparar-se para os testes de avaliação, tendo à sua disposição materiais 
didáticos diversos e computadores com acesso à internet. 
 
MDAM – Destinado aos alunos do 9º ano de escolaridade, o projeto Melhorar o 
Desempenho na Aula de Matemática pretende desenvolver a capacidade de resolução de 
problemas e de raciocínio matemático nas tarefas de sala de aula, bem como métodos e 
hábitos de trabalho em contextos de sala de aula que facilitem a aquisição de procedimentos 
matemáticos e de destreza de cálculo. Os alunos terão marcado no horário um acréscimo de 
45m/semana, com divisão da turma em dois grupos e frequência quinzenal. 

ARE - As atividades de reforço e enriquecimento (ARE) servem, essencialmente, para ajudar 
os alunos a ultrapassar dificuldades ou melhorar o seu desempenho. Estas atividades devem 
permitir que o aluno com dificuldades possa rapidamente acompanhar o trabalho 
desenvolvido na turma. 

Estudo Orientado - Ao longo do ano letivo os alunos poderão recorrer autonomamente 
ao apoio de um professor que desenvolva trabalho na Sala de Estudo Orientado (espaço 
específico na Biblioteca de apoio à aprendizagem), ou ser proposto pelo Conselho de Turma ou 
professor da disciplina. 

Projeto Supera – Destinado aos alunos do 10º ano de escolaridade, o projeto assenta na 
adoção de estratégias de diferenciação pedagógica em disciplinas estruturantes (Português e 
Matemática) que possibilitem, atempadamente, o reforço das aprendizagens específicas e 
transversais em função das necessidades dos alunos. Após uma avaliação diagnóstica, os 
alunos que revelem fragilidades serão encaminhados para este apoio (90m/semana). Ao longo 
do ano, o grupo de alunos pode ser reconfigurado em função da superação ou do 
aparecimento de novas fragilidades. 

Projeto Via Exames – Destinado aos alunos do 11º ano de escolaridade, o projeto 
pressupõe uma divisão das turmas em dois grupos para frequência, de caráter obrigatório, de 
um bloco extra de 90 minutos, semanal, com vista à preparação para exame; os grupos 
funcionarão em alternância nas duas disciplinas bienais com exame, desde o início do ano e no 
turno contrário ao da maior parte das aulas da turma. Nestas aulas serão desenvolvidas 
estratégias de intervenção didática com base nos relatórios do GAVE (testes intermédios e 
exames nacionais), para reforçar as aprendizagens do 10.º ano e melhorar o desempenho 
global dos alunos. 

Expresso Exames – No 3º período escolar os alunos, mediante inscrição, podem 
frequentar no espaço da Biblioteca um apoio específico de preparação para exames. 


