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Assistência social do Oberwallis

As Aulas de empenho e solidariedade social são proporcionadas por um centro de orientação e apoio pertencente à assistência social do Oberwallis e que trabalha dentro da
escola. Os aconselhamentos são facultativos e gratuitos.

As nossas ofertas:
…para os/as alunos/as:
Tens ideias na cabeça que gostarias de pôr em prática? Precisas de apoio ou
simplesmente um conselho? Tens conflitos na escola ou em casa?
Há algo que te custa a fazer? Sentes-te sozinho? Preocupas-te com alguém?
– Juntos encontraremos soluções e facilitaremos as coisas!

Os nossos objetivos:

Os nossos princípios:

- Nós fortalecemos as competências pessoais
e sociais dos/as alunos/as.

- Nós oferecemos apoio e ajuda de forma rápida
e fácil.

…para os pais:
- Nós somos mediadores para pais que demonstram algumas inseguranças a lidar
com os seus filhos que frequentam a escolaridade obrigatória.

- Nós aconselhamos e apoiamos os/as alunos/as,
professores e pais.

- Nós colocamos o bem-estar da criança no centro
dos nossos procedimentos.

- Nós apoiamos a entrarem em contacto com a escola e podemos, caso seja essa a
sua vontade, participar em reuniões de pais ou intervir em caso de conflitos na escola.

- Nós contribuimos para que haja um bom
ambiente na escola.

- Nós trabalhamos em parceria com o encarregado de
educação da criança e integramo-lo no processo.

- Caso seja desejado, proporcionamos contactos com outras entidades.

- Nós somos mediadores e não tomamos partidos.
- Nós mantemos sigilo profissional em relação ao
conteúdo das nossas conversas.

…para a escola:
- Nós oferecemos aos professores um intercâmbio especializado no que diz respeito às
competências própria e social dos/das alunos/as.
- Nós aconselhamos e apoiamos a direção da escola e os professores quando estes
têm preocupações em relação à cultura da escola e à dinâmica da turma.
- Em cooperação com os professores trabalhamos temas de âmbito social com as turmas.
- Nós empenha-mo-nos em fazer um trabalho de prevenção.
- É com todo o prazer que podemos organizar um/a tradutor/a para traduzir a reunião ou então
vocês próprios trazem alguém para traduzir.
Mais informações: www.schulsozialarbeit-nbv.ch

