
Gabinetes de Apoio ao Aluno e à 

Família (GAAF) 

 

Este gabinete apresenta-se como um espaço 

de mediação, apoio e acompanhamento dirigi-

do a alunos, famílias e restante comunidade, 

no sentido de diminuir e alterar o impacto dos 

problemas pessoais e sociais no processo de 

aprendizagem e na integração escolar e social 

do jovem. 

Banco Social de Recursos: Criado a pen-

sar nas Famílias... 

Integrado no funcionamento do G.A.A.F. visa 

promover respostas sociais, adequadas, para 

as famílias mais vulneráveis, procurando atenu-

ar e colmatar desta forma as carências e ne-

cessidades imediatas, e tem como principais 

objectivos: 

- Promover e contribuir para a melhoria das 

condições de vida das famílias carenciadas e 

suprir as necessidades imediatas, através da 

atribuição de bens; 

- Sensibilizar a comunidade para a recolha de 
bens materiais, nomeadamente, produtos de 
higiene e limpeza, roupa, calçado, utensílios 
domésticos, e outros; 
 

- Responder a situações de emergência social. 

 

Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Família 

 

 

Objetivos da Intervenção do GAAF 
 

 

 

 

 

 

 

1. Promover condições psicológicas, sociais 
e pedagógicas que contribuam para a con-
solidação do sucesso escolar e pessoal da 

criança/jovem. 

- Promover o desenvolvimento de competên-

cias pessoais e sociais do aluno; 

- Contribuir para a reflexão e concretização 

do projeto de vida da criança/jovem; 

- Promover iniciativas para fomentar a rela-

ção entre os agentes da comunidade escolar.  

2. Diminuir situações de risco. 

- Diminuir situações de abandono escolar, 

absentismo escolar ou violência escolar; 

- Diminuir situações que coloquem em causa a 
integridade física e emocional da criança/

jovem; 

- Diminuir situações de consumo de substân-

cias psicoativas. 

3. Promover a inter-relação entre os diver-
sos intervenientes Família/Escola/
Comunidade, como agentes participantes 
no processo de desenvolvimento pessoal, 

social e educativo. 

- Criar e dinamizar a Rede de Apoio Social. 

- Promover o envolvimento parental no per-

curso escolar do aluno.  

 



Estratégias de intervenção  

desenvolvidas pelo GAAF 

 

- Abordagem e acompanhamento à cri-
ança/jovem, em contexto formal e infor-
mal, estabelecendo uma relação de con-

fiança e empatia com a mesma;  

 

- Abordagem e acompanhamento à Fa-
mília, estabelecendo uma relação com a 

mesma; 

 

- Articulação direta e permanente com 
os professores e elementos da comuni-

dade educativa; 

 

- Trabalho em parceria com entidades e 

organismos externos de apoio; 

 

- Promoção de ações de sensibilização 

em diversas áreas.  

 

 

 

Ações de Sensibilização     

desenvolvidas pelo GAAF 

 

Exemplos de temáticas abordadas: 

- Violência Escolar e Bullying; 

- Violência no Namoro; 

- Segurança na Internet; 

- Sucesso Escolar; 

- Gestão de conflitos; ... 

 

Parcerias: 

 Serviços da Segurança Social 

 Serviços de Saúde 

 CPCJ Lagos 

 Cruz Vermelha 

 Câmara Municipal de Lagos 

 Outras entidades 

 

 

 

Contactos: 

gaaf@aejd.pt 

Escola Básica Tecnopolis: 282 244430 

Escola Sec. Júlio Dantas: 282 770990 

Técnicas do GAAF:  

Carla Rito e Florbela Lopes 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO 
E  À FAMÍL IA 

“Atrás de cada criança que acredita em si mesma, 

está uma família que acreditou primeiro.” 
Mathew L. Jacobson 


