
JISE04 

    Planos de Frequência 

A Sala de estudo tem à disposição 6 planos: 

1) Plano 1º CEB(1º ao 4º anos de escolaridade) ; 

2) Plano 2º e 3º CEB ( 5º ao 9ºanos de escolaridade)na modalidade de frequência 2 vezes por semana - opção TPCs; 

3) Plano 2º e 3º CEB ( 5º ao 9ºanos de escolaridade)na modalidade de frequência 2 vezes por semana - opção apoio ao estudo; 

4) Plano 2º e 3º CEB ( 5º ao 9ºanos de escolaridade)na modalidade de frequência 4 vezes por semana; 

5) Plano 2º e 3º CEB ( 5º ao 9ºanos de escolaridade)na modalidade de frequência 5 vezes por semana; 

6) Plano 10º ano e seguintes, para alunos pertencentes à SE no ano letivo anterior. 

Detalhes de cada plano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºCEB  

 Frequência 5 dias/semana; 
 Realização de TPCs; 
 Apoio ao estudo por disciplinas; 
 Consolidação de conhecimentos; 
 Preparação para testes e avaliações; 
 Responsabilização de tarefas e de organização de 

estudo; 
 Criação de hábitos de trabalho que visam o 

sucesso; 
 Implementação do método de estudo adequado ao 

aluno; 
 Treino de caligrafia; 
 Aquisição de organização e autonomia. 

 

2º e 3º CEB - 2 vezes por semana - TPCs 

 Frequência em quaisquer 2 dias da semana; 
 Elaboração de TPC sem sala, como tarefa 

principal; 
 Preparação para testes e avaliações, com 

sugestões de exercícios para casa; 
 Execução de um plano de trabalho que dê 

autonomia em casa; 
 Esclarecimento de dúvidas; 
 Responsabilização de tarefas e de organização de 

estudo. 
 

2º e 3º CEB - 2 vezes por semana - apoio ao estudo 

 Frequência em quaisquer 2 dias da semana; 
 Elaboração de TPCs em casa; 
 Preparação para testes e avaliações, com 

resolução de exercícios em sala; 
 Consolidação de temas anteriores; 
 Esclarecimento de dúvidas; 
 Responsabilização de tarefas e de organização de 

estudo. 
 

2º e 3º CEB - 4 vezes por semana 

 Frequência em 4 dias da semana fixos; 
 Frequência de acordo com as necessidades 

semanais do aluno; 
 Apoio ao estudo em 4 disciplinas referenciadas -

 escolhidas no inicio do ano letivo; 
 Preparação para testes e avaliações; 
 Consolidação de temas anteriores; 
 Esclarecimento de dúvidas e elaboração de 

TPCs  das disciplinas escolhidas; 
 Execução de um plano de trabalho que dê 

autonomia de estudo; 
 Responsabilização e organização nas tarefas. 

 

2º e 3º CEB - 5 vezes por semana 

 Frequência em qualquer dia da semana, sempre 
que possível; 

 Apoio ao estudo em qualquer disciplina teórica; 
 Plano de trabalho adequado às necessidades 

semanais do aluno; 
 Preparação para testes e avaliações; 
 Consolidação de temas anteriores; 
 Esclarecimento de dúvidas e elaboração dos TPCs 

em qualquer disciplina teórica; 
 Execução de um plano de trabalho semanal, 

ajustado diariamente conforme volume de TPCs; 
 Criação de hábitos de trabalho que visam o 

sucesso; 
 Responsabilização e organização nas tarefas. 

 

10º ano e seguintes 

 Frequência em 2 dias da semana fixos; 
 Preparação para testes e avaliações, com 

sugestões para casa; 
 Plano de trabalho adequado às necessidades 

semanais do aluno; 
 Execução de um plano de trabalho que dê 

autonomia em casa; 
 Consolidação de temas e matérias lecionadas nas 

aulas; 
 Elaboração de TPCs em regime de autonomia, na 

sala; 
 Esclarecimento de dúvidas; 
 Resolução de exercícios alternativos. 


