A Equipa…

Como encaminhar?

Equipa AGIR em REDE PARA
o ALUNO (ARPA)
Em caso de comportamentos
graves ou reincidentes,
poderá haver
encaminhamento dos alunos
para a coordenadora dos
grupos de acompanhamento
e mediação (GAM).

Esgotadas todas as
possibilidades internas, através
do respetivo coordenador de
PT/DT, reencaminha-se o
processo para a equipa ARPA.
A ARPA é a última linha de
intervenção, antes do pedido de
apoio ao exterior.

Contatos
Escola Sede do Agrupamento: Escola Secundária
de Albergaria-a-Velha
Rua Américo Martins Pereira
3850-837 Albergaria-A-Velha
Tel: 234 529 680
Email: pagina@aeaav.pt

Coordenador do ARPA
Maria de Fátima Oliveira

Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho.
Quando sonhamos juntos, é o começo da realidade

.

(D. Quixote)

Objetivos

✓ Envolvimento da comunidade
educativa,
famílias,
serviços
internos da escola e entidades da
comunidade envolvente, na ação
de superação dos problemas
detetados.
✓ Acompanhamento individualizado
ao aluno em situações:

A Equipa ARPA dedica-se ao
acompanhamento de alunos do
Agrupamento de Escolas de
Albergaria-a-Velha e das suas
famílias.
Procura respostas adequadas aos
alunos para:
✓

Prevenção e combate do absentismo
e o abandono escolar precoce;

✓ Prevenção
e
superação
comportamentos
de
risco
comportamentos inadequados;

•

que revelam maiores dificuldades de
aprendizagem;

•

que se encontrem na eminência de
ultrapassar os limites de faltas previsto no
Estatuto do Aluno e Ética Escolar.

•

de risco de abandono escolar;

•

com comportamentos de risco ou
gravemente violadores dos deveres do
aluno;

de
/

✓ Melhoria do seu sucesso escolar;
✓ Apoio das famílias e dos alunos na
resolução de problemas.

Critérios para
encaminhamento…

Estratégias de Intervenção

✓ Encaminhamento e articulação com
entidades de apoio e proteção
social;

Situações de alunos:
•

Com problemas graves de
comportamento e/ou de risco;

•

Com acentuados problemas de
assiduidade;

•

Provenientes
de
meios
/
agregados familiares de risco
(apresentando, consequentemente
problemas de integração na escola);

•

Com
fraco
e
acompanhamento /
familiar.

irregular
suporte

