Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) tem como objetivos gerais promover
o desenvolvimento de competências pessoais, relacionais e profissionais de todos os
elementos da comunidade educativa e, promover uma escola em permanente ligação com o
meio envolvente, numa dialética construtiva com a comunidade local.
Objetivos específicos
 Promover nos atores educativos sentimentos de motivação e pertença pela escola;
 Promover o envolvimento e responsabilização dos pais/EE no percurso escolar e
no sucesso educativo dos seus educandos;
 Maximizar o intercâmbio entre a escola e os parceiros educativos;
 Garantir o apoio socioeconómico e a segurança necessários ao bem-estar do aluno;
 Promover o envolvimento e responsabilização dos pais/EE no percurso escolar e
no sucesso educativo dos seus educandos;
 Maximizar o intercâmbio entre a escola e os parceiros educativos;
 Garantir o apoio socioeconómico e a segurança necessários ao bem-estar do aluno.

Atividades que o GAAF desenvolve:
 Acompanhamento

psicológico

individual

e

atendimento

a

pais/EE/docentes/não docentes;
 Prevenção, avaliação e intervenção em Terapia da Fala, procurando uma
deteção precoce e uma minimização de problemas de comunicação, fala, e de
linguagem, facilitando, assim, a aprendizagem;
 Ações de “Educação Parental”: Dinamização de ações sobre diversas temáticas
para pais/EE, no sentido de promover o desenvolvimento de competências
parentais e a discussão de estratégias práticas educativas;
 Dinamização de ações de sensibilização para docentes e não docentes sobre
diversas temáticas, consoante as necessidades dos diversos agentes educativos.
 Atendimento/receção permanente aos alunos “Porta Aberta”, que visa a
gestão de conflitos e resolução de problemas quotidianos dos alunos;
 Orientação Escolar e Profissional, que contempla a realização de atividades
individuais e em grupo com aplicação de testes psicotécnicos, esclarecimento de
dúvidas e apresentação de informação relativa às diferentes modalidades educativas;

 Ações de formação/ sensibilização para alunos sobre diversas temáticas,
contribuindo para o desenvolvimento de valores, atitudes e práticas que contribuam
para a formação de cidadãos conscientes e participativos na sociedade.
 Animar acompanhando: Animação de recreios; Clube de teatro; Animação em
tempo de férias.

