ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA

G.A.A.F.
Gabinete de Apoio
ao Aluno e à Família

G.A.A.F.
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família é um projeto de mediação escolar e
social que funciona na Escola Secundária de S. Pedro da Cova, 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 sócio-profissional. Neste âmbito, inserem-se o Serviço de
Psicologia e Orientação; apoio à Educação Especial; a Ação Tutorial; a Mediação
Educativa; o Gabinete de Apoio e Intervenção Disciplinar; 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.
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I. OBJETIVOS:
1. Promover condições psico-socio-emocionais que contribuam para a consolidação
do sucesso escolar do/a aluno/a;
2. Prevenir situações de risco e reforçar os fatores sociais de proteção;
3. Promover a inter-relação entre os diversos intervenientes: família/ escola/
comunidade como agentes participantes no processo de desenvolvimento
socioeducativo.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais do aluno(a);



Contribuir para a reflexão e concretização do projeto de vida do aluno(a);



Prevenir situações de abandono escolar /absentismo escolar;



Prevenir situações de risco e que coloquem em causa a integridade física e
emocional do aluno (a);



Promover participação ativa dos pais e encarregados de educação na vida
escolar dos alunos;



Promover relações de cooperação/articulação entre os vários intervenientes da
comunidade educativa;



Articular com os vários profissionais e serviços especializados da comunidade.

III. ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO:
 Apoiar e acompanhar psicossocialmente os alunos e as famílias, em estreita
articulação com outros técnicos externos quando necessário;


Prestar apoio psicológico e/ou socioeducativo a alunos/grupos de alunos em
que tal seja necessário;



Visitas domiciliárias;



Articular com os Docentes, estabelecendo estratégias adequadas às
características dos alunos;
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Mediar a relação escola-família, promovendo a sua aproximação, comunicação
e interação;

 Desenvolver Programas de Orientação Escolar e Profissional e esclarecimento e
encaminhamento para formação profissional;
 Dinamizar Ações de sensibilização e esclarecimento sobre diversas temáticas
dirigidas a toda a comunidade escolar (pais/encarregados de educação, alunos,
assistentes operacionais…);
 Desenvolver programas de Competências Pessoais e Sociais a alunos e
pais/encarregados de educação;
 Realizar ações de prevenção de comportamentos de risco e educação para os
afetos/sexualidade;


Desenvolver a atuação em articulação com os agentes da comunidade escolar e
educativa;

 Articular diretamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens,
Tribunais e com outras instituições parceiras cuja atuação se situa no âmbito do
apoio psicossocial.

IV. METODOLOGIAS:


Abordagem individual/em grupo, formal e/ou informal, com o objetivo de
estabelecer uma relação de proximidade empática com os alunos;



Trabalho em parceria com Instituições da Comunidade Escolar e Educativa;



Apoio aos alunos e famílias na definição de projetos de vida;



Sensibilização dos alunos e suas famílias para a importância da escola na
construção de um projeto de vida;



Apoio aos alunos e famílias na resolução dos problemas utilizando os seus
próprios recursos e os recursos existentes na comunidade de forma a promover
autonomia e uma verdadeira inserção social;



Mediação Socioeducativa.
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V. FLUXOGRAMA:

Direção

SPO
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Especial

GAID

Mediação
Educativa
(CPCJ,
EMAT)

GAAF
PES

Apoio
Tutorial
Específico

ASE

Diretores
de Turma

VI. EQUIPA DO GAAF:


Ana Ramos - Técnica de Aconselhamento Psicossocial;



Jeni Carneiro – Técnica Superior de Psicologia;



Susana Penha – Técnica Superior de Educação Social.

VII. LOCAL DE FUNCIONAMENTO:
O GAAF funciona nos Gabinetes 2 e 3 da Escola Secundária S. Pedro da Cova.

VIII. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
O GAAF funciona de 2ª a 6ªfeira das 9:05h às 17:45h.

5

