G.A.A.F.
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família é um projeto, promovido pela Mediação
Escolar/Social do Instituto de Apoio à Criança (IAC), que funciona na Escola Secundária de
Figueiró dos Vinhos, no sentido de prestar um serviço de apoio aos alunos e respetivas
famílias, corpo docente e não docente e a toda a comunidade escolar, funcionando em
estreita articulação com os serviços e instituições da comunidade envolvente. É um espaço
de exteriorização de conflito/afetos/emoções pessoais, relacionais, emocionais e familiares
que garante a total confidencialidade aos alunos e às suas famílias.
Funciona na Escola como um serviço de apoio aos alunos e às suas famílias, disponibilizado
em várias vertentes que contribuem para o desenvolvimento integral do jovem e sua
integração socioprofissional. Neste âmbito, inserem-se o Serviço de Psicologia e Orientação;
a Ação Tutorial; a Mediação Educativa, o Gabinete de Apoio ao Jovem (GAJ), Projeto de
educação para a Saúde (PES) e o Apoio e Intervenção com a família.
Este projeto tem como finalidade contribuir para o crescimento harmonioso e global dos
jovens, nas suas diferentes dimensões (individual, familiar, escolar e social), com o intuito de
formar cidadãos livres, responsáveis, solidários e autónomos.
Pretende atuar com base no princípio de que se previnem as consequências dos problemas
agindo sobre as suas causas, através de uma relação de confiança e empatia estabelecida
com os alunos e pais/encarregados de educação.

1. OBJETIVOS DO GAAF

a. Promover condições psicopedagógicas que contribuam para a consolidação do sucesso escolar e
pessoal da criança/jovem:
 promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais do aluno;
 desenvolver a motivação e a autoestima do aluno;
 apoiar e despertar o aluno para a valorização das suas capacidades e para a superação dos

problemas quotidianos.
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b. Diminuir e prevenir situações de risco:
 o abandono e o absentismo escolar;
 a violência escolar;
 situações que coloquem em causa a integridade física e emocional do aluno.

c. Promover a inter-relação entre os vários intervenientes Família/Escola/ Comunidade, como
agentes participantes no processo de desenvolvimento socioeducativo:
 promover o envolvimento parental no percurso escolar do aluno;
 fomentar o trabalho em articulação com outros serviços/entidades da comunidade escolar.

2.

A EQUIPA TÉCNICA

 Representante do IAC - Pedro Rodrigues
 Diretora do AEFV - Fernanda Dias
 Coordenadora do GAAF - Paula Campos e Sandra Alves
 Representante da CPCJ - José Manuel Silva
 Psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação - Linda Vaz
 Coordenadora do PES - Fernanda Mendonça e Fernanda Filipe
 Representante do Centro de Saúde de Figueiró dos Vinhos - Cristina Agostinho e Elisabete Antunes
 Psicóloga da Santa Casa da Misericórdia - Elsa Oliveira
 Socióloga da Santa Casa da Misericórdia - Joana Rodrigues
 Educador Social do Município - Cláudio Lopes

Localização e Contactos:
Gabinete junto à Sala de Alunos na ESFV
Email:gaaf@aefv.edu.pt
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3. ATIVIDADES

I. “GAAF PORTA ABERTA” - Atendimento permanente ao aluno, à família pessoal docente e não
docente
- Apoio e acompanhamento aos alunos a diversos níveis (escolar, familiar e pessoal);
- Apoio às Famílias/Encarregados de Educação na resolução de problemas ao nível escolar, familiar e
pessoal;
- Apoio ao Pessoal Docente e Não Docente na intervenção com os alunos.

II. (DES)ENVOLVE-TE!
- Ações e atividades com os alunos sobre diversas temáticas;
- Comemoração de datas comemorativas;

I. (CON)VIVER!
- Atividades lúdico-pedagógicas/socioeducativas e na área de mediação de conflitos (durante os
intervalos escolares e nos espaços sem componente letiva);
- FigueirÓlimpicos e sarau desportivo;
- Semana da educação.

II. (IN)FORMA-TE!:
- Ações e atividades de sensibilização com os alunos sobre diversas temáticas (educação para a
saúde, educação parental, orientação escolar, ansiedade em exames…);
- Trabalho em parceria com entidades/serviços de apoio interno e externo;
- Atividades sobre ofertas formativas e áreas profissionais (com alunos e encarregados de
educação);
- Semana do empreendedorismo;
- Visitas de estudo.

As atividades propostas no PAA serão serão integradas na planificação temática por meses.
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4. FLUXOGRAMA
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O GAAF funciona na escola sede do Agrupamento e escola básica José Malhoa, sem prejuízo de afectar a
realização de deslocações à Escola Básicas de 1º Ciclo e Jardins de Infância que integram o Agrupamento, nos
casos em que tal seja necessário.
Funciona a tempo inteiro, contando com a presença da equipa multidisciplinar do Agrupamento, na sede do
agrupamento e parcialmente na escola básica José Malhoa.
Por último, sempre que se justifique uma articulação directa com outras instituições da comunidade, esta
poderá ocorrer em local externo ao Agrupamento.

4

