Agrupamento de Escolas António Nobre, Porto

GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
“Mudar de ciclo, esclarecimentos e orientações”
Sessões para pais e encarregados de educação

Toda a comunidade escolar e em particular o GAAF – Gabinete
de Apoio ao Aluno e à Família, tem como preocupação
promover e facilitar a transição dos alunos entre ciclos,
procurando ser um contributo para a articulação nas mudanças
de ciclo/etapas cujo objetivo é acrescentar, aprofundar e
ampliar o ciclo/etapa anterior numa perspetiva de continuidade.
Ora, esta sequência progressiva da escolaridade, causa nos
alunos e encarregados de educação, momentos de ansiedade
e tensão, em virtude de envolver mudanças, mais ou menos,
acentuadas nomeadamente a transição de um ciclo para outro,
com diferentes matrizes curriculares, que podem acarretar
descontinuidades

ao

nível

do

processo

de

ensino

aprendizagem dos alunos. Estas consequências podem ser
tanto ou mais gravosas quando acarretam obrigatoriamente a
mudança também de escola, com a alteração de espaços,
organização e rotinas, que se configuram de forma diferente na nova escola.
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Acautelando todas estas
dinâmicas e processos de
transição, os técnicos do
GAAF

conscientes

da

importância e do impacto
que a transição ao novo
ciclo

acarreta

no

desenvolvimento pessoal e escolar dos alunos, desenvolveram um conjunto de ações/sessões
dirigidas aos encarregados de educação procurando em caracter informativo e reflexivo, analisar
e discutir as problemáticas inerentes ao processo de transição.
Foram utilizadas várias ferramentas em suporte digital, construídas para elucidar e informar os
presentes sobre a transição do 1º para o 2º ciclo, e deste para o 3º, dotando os encarregados de
educação de conhecimento para a adoção de uma supervisão parental mais consciente.
Simultaneamente, ter um entendimento mais pormenorizado da forma de funcionamento e das
diferentes

ofertas

do

agrupamento, na promoção
do sucesso educativo dos
seus educandos.

Assim,

foram desenvolvidas, na
escola Básica da Areosa, a
22 e 29 de Fevereiro, e na escola Básica Nicolau Nasoni, 23 de Fevereiro, num total de três
sessões que envolveram os encarregados de educação das turmas de 6º ano.
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A ação para os encarregados de educação dos alunos de 4º ano das escolas de 1º ciclo do
agrupamento teve lugar na escola Básica Nicolau Nasoni a 01 de Março, que para além do
caracter informativo das outras sessões também contemplou uma palestra denominada - “Que
Futuro para os nossos filhos” – dinamizada pela professora Dra. Cristina Palmeirão da
Universidade Católica, procurando desta forma envolver e refletir com os pais/encarregados de
educação sobre o processo/percurso educativo dos seus
filhos/educandos, assumindo uma perspetiva de articulação e
patilha entre Escola e Família.

Para a prossecução das ações foi possível contar com o
contributo dos alunos finalistas (9º ano) das respetivas
escolas Básicas, que de forma responsável e profissional,

fizeram o secretariado e acolhimento nestes eventos.

