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GIAA - INFORMAÇÕES
O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno constitui-se como um serviço de apoio à Escola que
implementa intervenções diversificadas que compreendem, entre outras: dar apoio na resolução
de comportamentos de indisciplina, implementar Programas de Tutoria (estratégias de estudo,
orientação e aconselhamento do aluno) e promover a participação ativa dos pais e encarregados
de educação na vida escolar dos alunos e na resolução dos seus problemas de comportamento.
O GIAA da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos, D. Pedro II, funciona no Bloco 2 – S2, de segunda a
sexta-feira, conforme horário afixado na porta e disponível no Site do Agrupamento.
Todos os alunos devem ser responsáveis pelo seu comportamento no sentido de criar e manter
um ambiente de ensino/aprendizagem saudável, criativo, produtivo e exigente, e fomentar o
respeito pelos direitos, pela propriedade e pela segurança deles próprios, e dos outros. Desta
forma o GIAA tem procedimentos específicos relativamente a situações de infração disciplinar:
a) Numa situação de infração disciplinar que dê origem à ordem de saída da sala de aula com a
respetiva falta, o professor deve preencher uma ficha de ocorrência, existente na sala de
professores, com a tarefa que o aluno tem que realizar no GIAA. Se o gabinete estiver
encerrado, o aluno cumpre a respetiva tarefa na biblioteca ou na sala de apoio. Após a sua
conclusão o aluno deve regressar à sala de aula e apresentar a tarefa realizada.
Se o GIAA estiver aberto, o professor que se encontra no gabinete, entra de imediato em
contacto com o encarregado de educação e faz a sinalização do aluno no dossiê disponível no
gabinete.
b) Uma situação de infração disciplinar presenciada nos espaços exteriores pelos professores ou
assistentes operacionais (como por exemplo, utilizar linguagem imprópria, não acatar
ordens, sujar o espaço escolar, provocar conflitos verbais ou físicos com os colegas) deve ser
comunicada ao GIAA, identificando o aluno e a infração cometida. O GIAA em momento
oportuno chamará o aluno ao gabinete, fará a sua sinalização e comunicará ao respetivo
Diretor de Turma.
O aluno pode solicitar apoio/acompanhamento do GIAA ao nível da definição de hábitos e
métodos de trabalho, estratégias de estudo, e orientação escolar e na ajuda de alguns problemas
familiares, de acordo com o horário de atendimento disponível e dos recursos existentes.

