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Regulamento  GABINETE DE APOIO AO ALUNO  

 

 

Preâmbulo 

O Gabinete de Apoio ao Aluno é um serviço destinado ao desenvolvimento e ao sucesso educativo dos alunos, quer no 

âmbito pedagógico quer no âmbito social e disciplinar. Trata-se de um espaço de estudo, de esclarecimento de dúvidas, 

de desenvolvimento de métodos de estudo, aberto a todos os alunos que o procurem ou para o qual seja encaminhados, 

e de resolução inicial de situações disciplinares. 

O GAPA integra um conjunto de docentes de diversas áreas disciplinares e é coordenado por um docente designado pelo 

diretor. Os profissionais destacados para esta estrutura têm por missão o registo das situações verificadas e a aplicação 

das estratégias e dos métodos tidos por adequados ao acompanhamento dos alunos. 

O coordenador elaborará um relatório trimestral da atividade do GAPA, de modo a aferir as dinâmicas de frequência e a 

eficácia das estratégias desenvolvidas. 

 

Objetivos  

São objetivos do GAPA: 

a. Promover o sucesso escolar dos alunos;  

b. Apoiar os alunos no desenvolvimento de métodos de estudo;  

c. Minimizar dificuldades de aprendizagem;  

d. Reforçar e aprofundar as aprendizagens da sala de aula;  

e. Motivar os alunos para o valor do conhecimento e do desenvolvimento pessoal;  

f. Desenvolver a consciencialização da importância da assunção de atitudes responsáveis;  

g. Contribuir para a inserção dos alunos na escola;  

h. Apoiar o desenvolvimento harmonioso e integral dos alunos. 

 

Funcionamento 

1. Frequentarão o GAPA: 

a. Todos os alunos que pretendam, em função da sua disponibilidade e das suas necessidades; 

b. Os alunos aconselhados pelos docentes; 

c. Os alunos sancionados com ordem de saída da sala de aula. 

 

2. São funções dos docentes com serviço no GAPA: 

a. Apoiar os alunos que se dirigem ao gabinete; 

b. Preencher os formulários de presença de alunos. 

 

3. O horário de funcionamento, com a indicação dos docentes destacados, será afixado na porta do GAPA para 

conhecimento da comunidade escolar e na Sala dos Professores. 

 

 

 

Sobreira, 11 de setembro de 2017 

 

 

O Diretor, 

 

 

(Pedro Silva) 

 
 


