Espaço +

O

Espaço

+ nasce da vontade do Agrupamento de Escolas de Aveiro em melhorar os resultados

escolares e as competências dos seus alunos no domínio do estudo, servindo, essencialmente, de
complemento às áreas disciplinares das disciplinas sujeitas a Exame Nacional no Ensino Secundário.
A Escola Secundária Homem Cristo pretende, deste modo, contribuir para um maior sucesso educativo dos
seus alunos através de uma melhor aquisição de conhecimentos e competências e do desenvolvimento das
capacidades, atitudes e valores consagrados no seu projeto educativo.
O

Espaço +

será um espaço pedagógico livre e aberto aos alunos da Escola Secundária Homem Cristo.

No Espaço +, através de um apoio individualizado e/ou em pequeno grupo, os alunos poderão encontrar
Professores que os ajudarão a aprofundar as aprendizagens, esclarecer dúvidas e consolidar os conhecimentos.
O

Espaço

+ poderá ser frequentado por qualquer aluno que necessite de um apoio pontual ou

temporário, contribuir para a apropriação de instrumentos, métodos de trabalho e estratégias de estudo e
simultaneamente fomentar, no aluno, mais autonomia na sua formação.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira: 14h30 às 16h.00/17h.30/18.30
CALENDARIZAÇÃO
3º Período
 O

Espaço + funcionará como um espaço aberto, de acesso livre e voluntário.

 O

Espaço + só poderá ser frequentado pelos alunos que não tenham aulas, apoios, preparação para

exames e sala de estudo em simultâneo;

ESPAÇO +

 No
as aprendizagens são organizadas em função das necessidades dos alunos, devendo
ser:
- Diferenciadas – que atendem aos problemas de cada um;
- Autónomas – que permitam aos alunos aprender a aprender sozinhos;
- Mútuas – que permitam que os alunos aprendam e ensinem outros alunos.

 Outras modalidades de funcionamento do

Espaço +, propostas por Diretores de Turma ou outros

Professores, serão organizadas da forma considerada mais conveniente pela Direção tendo em vista a
necessidade dos alunos.

INFORMAÇÃO AOS ALUNOS
Este espaço é teu, foi pensado para ti.
Poderás frequentá-lo quando precisares e gerir o teu tempo da forma que mais te convier e te der
prazer.
No entanto, deves pensar que, como tu, outros colegas o frequentam e podem não ter as tuas opções.
Por isso, respeita-os e respeita este lugar, mantendo-te em silêncio ou falando baixo.
Pensa que, como tu, eles podem estar a preparar a aula do dia seguinte ou um teste, ou o exame que aí
vem.
Não os distraias!

O QUE PODES FAZER NESTE ESPAÇO






No Espaço + existe uma equipa de professores que te pode ajudar se tiveres as seguintes necessidades:
Dificuldades na resolução de trabalhos de casa e precisares da ajuda de um professor.
Se não compreendeste bem a matéria das disciplinas e precisas de uma ajuda de um professor.
Se não sabes como estudar e precisas de orientação para o estudo.
Se queres um lugar sossegado para estudar.
Se queres obter bons resultados nos exames que se aproximam.

