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O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família pretende contribuir para o desenvolvimento harmonioso 

dos adolescentes e jovens nas suas diferentes dimensões: individual, familiar, escolar e social. Presta 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. Em 
simultâneo o GIAA trabalha em articulação com o PEPS (Educação para a Saúde) reforçando atuação junto da 
comunidade escolar no sentido de promover estilos de vida saudáveis e prevenir comportamentos de risco. 
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. 
 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família funcionará como um espaço onde os alunos serão 
apoiados e/ou acompanhados na sua formação humana, social e escolar sendo dada particular atenção a 
problemas emocionais, físicos e sociais (integração; aproveitamento; comportamento) e onde os mesmos 
poderão expor as suas dúvidas na área da sexualidade, consumo de substâncias, alimentação e outros 
problemas relacionados com a adolescência. 
 

 

OBJETIVOS: 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família pretende desenvolver um projeto transversal aos três princípios 
apontados pelo Projeto Educativo do nosso Agrupamento: 
- uma escola para viver com os outros (afetividade, sociabilidade e pertença cultural); 
- uma educação para crescer em / com qualidade; 
- uma educação para construir o conhecimento. 
 
 
O GAAF tem como principal objetivo contribuir para a consecução das finalidades e dos objetivos do Projeto 
Educativo do Agrupamento e que a seguir se indicam:  
 
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. 
 
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. 
  

 
 
 
 



1. O QUE É O GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMILIA?  
 
O Gabinete de Apoio do Aluno e à Família (GAAF), desenvolve a sua ação na Escola Professor Carlos Teixeira, 
e a sua intervenção é fundamentada nos seguintes domínios:  
  
•    Apoio psicopedagógico a alunos, professores e encarregados de educação/pais, no contexto educativo;  
•    Apoio à promoção das relações da escola com a comunidade; 
•    Orientação escolar e profissional. 

 
2. QUEM PODE RECORRER AO GAAF? 
  
•    Os alunos, diretamente ou através dos Diretores de Turma ou Encarregados de Educação/Pais;  
•    Os Encarregados de Educação/Pais;  
•    Os Diretores de Turma, outros docentes e restante comunidade educativa.  

 
 
3. COMO ACEDER AO GAAF/ ONDE FUNCIONA O GAAF?  
 
Todos os interessados devem procurar o apoio/atendimento do GAAF CTX no Bloco Amarelo, na sala do SPO. 
Poderão ainda efetuar uma marcação de atendimento personalizado, através do diretor de turma, ou através 
do email: gaaf.ctx@aecarlosteixeira.net 
  
 

4. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DO PEPS (Projeto de Educação e Promoção da Saúde) 
 
Coordenadora: Docente Sandra Pinheiro 
Diretor do Agrupamento: Jorge Machado 
Diretor Adjunto: Horácio Lima 
Psicóloga: Sofia Mendes 
Docente: Rosário Oliveira 
Docente: Ivone Silva 
Docente :Cristiana Gonçalves 
 

5. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DO GAAF 
A equipa é constituída por uma Coordenadora (docente Sandra Pinheiro), pela psicóloga Sofia Mendes e 
por uma equipa multidisciplinar de docentes.  
A coordenadora do Gabinete é responsável pela coordenação da equipa e pela ligação e articulação com 
outras estruturas de orientação educativa, designadamente os Coordenadores de Diretores de Turma, 
os Diretores de Turma, a Direção e os vários serviços disponibilizados pela Escola.  
 
Coordenadora: Docente Sandra Pinheiro 
Docente: Rosário Oliveira 
Docente: Ivone Silva 
Docente: Cristiana Gonçalves 
Psicóloga: Sofia Mendes 
 

 

 

 



6. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

DIA HORA DOCENTE/TÉCNICO 

Terça-feira 11:55h-12:40h Prof. Cristiana Gonçalves/ Psic. Sofia Mendes 

Quarta-feira 12:40h-13:25h Prof. Ivone Silva/Psic. Sofia Mendes 

Quinta-feira 11:55h-12:40h Prof. Sandra Pinheiro/ Psic. Sofia Mendes/Prof. Rosário 
Oliveira 

Sexta-feira 11:55h-12:40h Prof. Ivone Silva/ Psic. Sofia Mendes 

 

 


