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1. Identificação 

“O Centro de Apoio à Aprendizagem (C.A.A.) é uma estrutura de apoio agregadora 

dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da Escola (artº 13º 

do Decreto-Lei n.º 54/201, de 06 de julho)”. 

O Centro de Apoio à Aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no 

contínuo de respostas educativas disponibilizadas pela escola, tais como: Tutorias, 

Apoio Tutorial Específico, Mentorias, Apoios, Apoio à Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), recuperação de módulos do Ensino 

Profissional e Educação Especial. 

 

2. Objetivos gerais 

• Promover mudanças qualitativas de processos e produtos de aprendizagem, 

para uma implicação efetiva na inclusão e no sucesso escolar; 

• Possibilitar práticas de autorregulação e autoavaliação dos alunos. 

 

3. Objetivos específicos 

O C.A.A. tem como objetivos: 

• Diminuir a taxa de abandono escolar; 

• Promover o sucesso escolar; 

• Promover a mudança de práticas pedagógicas, numa lógica inclusiva; 

• Desenvolver competências que facilitem as aprendizagens dos alunos; 

• Promover o espírito cívico, garantindo o equilíbrio entre as dimensões 

pedagógica e científica e as dimensões disciplinar e lúdica; 

• Valorizar as relações multiculturais; 

• Reforçar a mobilização dos alunos para intervenções ativas nos projetos e 

atividades da escola; 

• Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma  a que 

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 

• Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

• Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para 

as diversas componentes do currículo; 



                                                                                                             
 

2                            Regimento do Centro de Apoio à Aprendizagem 

 

• Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os 

processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar. 

• Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e 

interação, fomentadores da aprendizagem. 

• Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

•  

4. Organização e funcionamento 

4.1. Localização 

• Bar dos Alunos 

• Sala LE1 ( Pavilhão de Eletricidade) 

• Gabinetes 

 

4.2. Competências da Coordenação 

• O C.A.A é coordenado por uma equipa nomeada pela Direção (Cristina 

Duarte), à qual compete: 

• Apresentar relatório de todas as atividades desenvolvidas; 

• Assegurar a articulação entre o C.A.A. e as restantes estruturas de 

    desenvolvimento educativo da escola; 

• Organizar o processo de registo de entrada de alunos no C.A.A.; 

• Divulgar, junto da comunidade escolar, informação relativa ao C.A.A.; 

 

4.3. São competências dos professores: 

•   Conhecer o projeto do C.A.A. e as metodologias a seguir, através dos 

Diretores de Turma e seus Coordenadores 

• Apoiar os alunos no cumprimento dos objetivos anteriormente definidos 

     neste Regulamento; 

• Fomentar um ambiente propício ao trabalho educativo; 

• Estar presente no espaço do C.A.A., no horário estabelecido; quando 

solicitado. 

•   Registar em documento próprio as presenças dos alunos e as atividades  

   desenvolvidas; 

. Os professores podem se solicitados para acompanhar uma turma sem 

professor, no âmbito da situação Pandémica 
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4.4 . São competências dos alunos: 

• Conhecer o Regulamento do C.A.A.; 

• Participar nas atividades do C.A.A. de acordo com o calendário afixado; 

• Acatar as indicações e as chamadas de atenção dos professores; 

• Cumprir as regras presentes no regulamento Interno da Escola. 

 

4.5.O C.A.A., sendo uma estrutura de apoio agregadora de recursos humanos da 

Escola, está em constante relação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva e outras estruturas e serviços da Escola. 

 

5. Frequência do C.A.A. 

• Sempre que o desejem, os alunos podem dirigir-se ao C.A.A. com a finalidade 

de obterem apoio no estudo ou na realização de trabalhos. 

• Os alunos poderão ser selecionados para a frequência do C.A.A. por indicação 

dos professores das várias disciplinas e/ou dos conselhos de turma. Para este 

efeito, deverá ser preenchida a “Ficha de Encaminhamento do aluno para o 

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA)”. 

 

 

6. Registo de atividades 

• Todos os docentes que desenvolverem atividades no C.A.A. deverão registar de 

forma sintética a sua atividade e registar a sua presença num dossier que se 

encontra na Receção da Escola. 

• Os alunos registam em documento próprio a sua presença e atividades 

realizadas. 

 

 

 

7. Avaliação 
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No final de cada período e do ano letivo, a coordenação fará um trabalho de análise 

de todas as atividades desenvolvidas e apresentá-lo-á ao Conselho Pedagógico e 

ao Conselho Geral, num relatório final.  


