Centro de Apoio ao Aluno (CAA) e Gabinete de
Apoio à Saúde do Adolescente

Para acederes ao Blog "Crescer", clica em
http://epsescrescer.wordpress.com
Apresentação
O Centro de Apoio ao Aluno (CAA) é um serviço que a escola disponibiliza ao
alunos que pretendam, voluntária e confidencialmente, tratar qualquer
problema pessoal: abordagem de problemas decorrentes das relações com a
família, os amigos, os professores; dúvidas sobre a sexualidade, drogas relações
afetivas; conflitos com os pais, orientação escolar, projetos de vida, entre
outros. O CAA possibilita aos alunos a oportunidade de dialogarem com adultos
que assegurarão abertura, disponibilidade, confiança e confidencialidade.
Quando as questões ultrapassarem a competência dos professores que
constituem o CAA, os alunos serão encaminhados para estruturas que possam dar
um apoio mais especializado. No CAA desenvolvem-se vários projetos/serviços
que funcionam de forma integrada e complementar, nomeadamente:



Educação para a Saúde e Educação Sexual;
Gabinete de Informação e Apoio ao aluno no âmbito da educação sexual (art.10º da Lei nº 60/2009).

O CAA articulará a sua ação com os Serviços de Psicologia e Orientação da
Escola, sempre que a situação o aconselhe/exija.
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contribuir para o desenvolvimento harmonioso e global do aluno
Facilitar a integração dos alunos na escola
Promover o desenvolvimento de competências em vários domínios, incluindo a educação para a
cidadania, os valores e a vida saudável
Contribuir para a diminuição do insucesso escolar, do absentismo e do abandono escolar, promovendo
a articulação entre a escola, a família e outras instituições
Colaborar com os diretores de turma e conselhos de turma na promoção de condições que contribuam
para o sucesso educativo
Reforçar a ligação entre a escola e a família
Mediar a resolução de conflitos
Desenvolver e apoiar iniciativas conducentes à formação pessoal e social dos alunos, nomeadamente
através de parcerias com instituições que disponibilizem a vinda à escola de técnicos especializados
para abordarem a problemática da adolescência nas suas diversas vertentes.

Áreas de intervenção








Prevenção do absentismo
Prevenção do abandono e insucesso escolares
Promoção da educação cívica
Educação para a saúde, higiene e segurança
Educação para a sexualidade
Integração de novos alunos
Conflitos relacionais e afetivos

Local de funcionamento
Gabinete do CAA e (junto ao bar dos alunos).

2016/2017

Segunda-feira

Terça-feira
11:00-11:45

Manhã

09:15 – 10:45

11:55-13:25
(EpSES)*

Tarde

14:30-16:40

Quarta-feira
GASA**
09:30-12:00

15:15-16:00

Quinta-feira

Sexta-feira

09:15-10:45

10:00-11:00

15:10-16:40
(EpSES)*

* Nas horas indicadas com asterisco é dado apoio/esclarecimentos no âmbito da Educação para a
Saúde e Educação Sexual (EpSES), Gabinete de Informação e Apoio ao aluno, nos termos do art.10º
da Lei nº 60/2009.

**Gabinete de Apoio à Saúde do Adolescente(GASA) - apoio prestado por médicos da Equipa
Multidisciplinar da Saúde do Adolescente do Hospital S. Teotónio (consulta o calendário das
consultas do GASA- indicado abaixo)

Equipa de professores:

Coordenação
Teresa Serôdio Silva (Adjunta do Diretor)

Professores que fazem o atendimento no CAA
Helena Caseiro (Coordenadora da equipa da Educação para a
Saúde e Sexualidade- EpSES)
Ana Almeida
Ana Castro
Ana Fonseca (Técnica de Serviço Social)

GASA (Gabinete de Apoio à Saúde do Adolescente)
Um espaço só teu!
No âmbito do protocolo estabelecido entre a Escola Secundária de Viriato e o Centro
Hospitalar Viseu – Tondela (Hospital de São Teotónio), profissionais de saúde do Gabinete de
Apoio à Saúde do Adolescente deslocar -se -ão à nossa escola.
Estes profissionais estarão presentes no Centro de Apoio ao Aluno da nossa escola nos dias
abaixo indicados, quarta-feira, das 09,30h às 12,00h.
Mais uma vez se informa que o GASA é um espaço onde podes encontrar ajuda nos mais
diversos aspetos da tua vida, com a maior privacidade e sigilo (tudo o que aí tratares ficará
entre ti e o médico com quem conversaste). No GASA vais encontrar profissionais de saúde
ligados a diversas áreas, nomeadamente da Nutrição, da Psicologia, da Medicina.
O GASA é um espaço só teu! Aproveita-o!

CALENDÁRIO ANUAL do GASA – 2016/2017
l1º PERÍODO

2º PERÍODO

3º PERÍODO

02 de novembro
23 de novembro
14 de dezembro
18 de janeiro
15 de fevereiro
22 de março
03 de maio
31 de maio

