Agrupamento de Escolas da Moita
171311
Sede – Escola Secundária da Moita

E S C O L A S E C U N D Á R I A D A M O I TA

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno
Fundamentação
Este projeto, implementado em 2005, nasceu da necessidade de dar resposta às dúvidas, dificuldades e
problemas colocados pelos alunos, no âmbito da sua formação integral, tanto a nível da educação para a
saúde e educação sexual, como a nível psicológico, socioeconómico e familiar.
Vem de encontro aos princípios (Identidade, Cidadania e Sucesso Educativo) e valores (Respeito pela
Diversidade, Ética, Cooperação, Qualidade, Empreendedorismo, Igualdade, Liberdade e Solidariedade)
definidos no Projeto Educativo do Agrupamento.
Objetivos
- “Fomentar valores de ética, solidariedade, igualdade, respeito, democracia e cidadania” (PEA)
- Fomentar uma atitude de procura de valores pessoais
- Promover a saúde e o desenvolvimento pessoal
- Identificar e prevenir os riscos na adolescência
- Educar para uma perspetiva integradora da mente e do corpo e para a importância da aquisição de
hábitos de vida saudáveis;
- Promover e divulgar boas práticas (quer dentro, quer fora da escola);
- Garantir uma integração social plena;
- Prevenir e combater o abandono escolar
- “Melhorar o sucesso escolar e educativo” (PEA)
Objetivos específicos do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno
- Fomentar a investigação e a troca constante de ideias, experiências e projetos na área da saúde;
- Promover atividades, tais como – encontros, exposições, colóquios, visionamento de filmes e/ou leitura de
livros e revistas, relacionados com a saúde;
- Sensibilizar para os perigos do tabaco, drogas, álcool e outros produtos.
- Prevenir situações de risco de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejável, má nutrição;
- Sensibilizar para o uso de preservativo;
- Apoiar as famílias carenciadas;
- Desenvolver comportamentos solidários;
- Sensibilizar para vários problemas: pobreza; 3ª Idade; racismo; violência contra as mulheres; bullying;
escravatura; tráfico de seres humanos; pessoas com deficiência; crianças vítimas de agressão; trabalho
infantil; outros.
Intervenientes
Responsáveis pelo GIAA
Unidade de Saúde da Moita
Escola Segura
Diretores de Turma
Docentes
Funcionários
Alunos e respetivas famílias
Outros elementos (credenciados para desenvolver atividades no âmbito dos objetivos do GIAA)
Local de funcionamento
- Escola Secundária da Moita (segundo gabinete à direita, à entrada da escola)
Horário de atendimento
- Terça-feira: 12h - 13h 30m (Prof.ª Próspera Pé de Ouro)
- Quarta-feira: 12h - 13h 30m (Prof.ª Maria da Luz Ribeiro); 14h 30m – 15h 15m (Prof.ª Próspera Pé de Ouro)
- Quinta-feira: 12h45 – 13h 30m (Prof.ª Próspera Pé de Ouro)
- Outros dias: Psicóloga Paula Laginha, Prof.ª Próspera Pé de Ouro e Prof.ª Maria da Luz Ribeiro (atendem
de acordo com a disponibilidade)
- Em horário a definir: Enfermeira Aida Martins, da Unidade de Saúde da Moita

