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Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

O que fazemos?
•

dedica-se, diariamente, ao acompanhamento de alu-

nos matriculados no Agrupamento de escolas Amadora-Oeste e das suas famílias. Procura respostas adequadas às situações/problemas, intervém, orienta e

munidade educativa em geral.

•

clarecimento sobre diversas temáticas.

acompanhamento da família;
•

Informações, aconselhamento e apoio à família;

•

Ações de formação/capacitação parental;

•

Visitas domiciliárias;

•

Trabalho concertado com diretores de turma,

Que objetivos temos?
•

Alguns dos objetivos do GAAF são: Apoiar os alunos

cativa, serviços internos e externos da escola;
•

a ultrapassar dificuldades; ajudar a melhorar o apro-

veitamento escolar; prevenir o comportamento desa-

•

justado; estabelecer estratégias de intervenção ao
combate do absentismo, abandono escolar e à exclu-

•

Prevenir e minimizar situações de comporta-

mento desadequado;
•

Contribuir para o sucesso escolar;

Recolha/distribuição de bens alimentares e ves-

•

Despistar situações de risco e perigo;

tuário;

•

Apoiar as famílias e os alunos na resolução

dos seus problemas;

Treino de competências pessoais, sociais e relacionais;

•

Promover a participação ativa dos Encarregados de Educação/Família na vida escolar do

•

são social .
A sua ação ocorre em articulação permanente com o/

Prevenir e combater o absentismo e o abandono escolar precoce;

professores, educadores, auxiliares de ação edu-

na resolução dos seus problemas quotidianos; ajudar

Dinamização de sessões de informação e es-

Atendimento ao Encarregado de Educação e

encaminha. Cria e desenvolve também diversas atividades de valorização pedagógica e lúdicas para a co-

CNAI);

crise;
•

Apoio na regularização de documentos e legalização (Encaminhamento para SEF e /ou

Acompanhamento sistemático e individualizado

ao aluno sinalizado e pontual em situações de
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•

Encaminhamento e articulação com entidades
de apoio e proteção social;

•

aluno;
•

Promover condições psico-socio-emocionais

Apoio no acesso aos cuidados básicos de saúde

que contribuam para a consolidação de um

a Diretor/a de Turma, Professor/a Titular ou Educa-

(Ex: Consultas de Planeamento Familiar; Psicolo-

crescimento harmonioso;

dor/a, com outros serviços internos da escola e em

gia; Pedopsiquiatria, Clínica Geral; Estomatolo-

parceria com as entidades da comunidade envolven-

gia; Oftalmologia, etc);

te.

•

Promover a inter–relação entre os professores, alunos, auxiliares da ação educativa, família e comunidade.

