
Informação, apoio e acompanhamento ao 
aluno e à família; 
 
Encaminhamento para entidades de apoio 
social e serviços de saúde; 
 
Encaminhamento para apoio psicológico a 
alunos referenciados para o efeito; 
 
Encaminhamento e articulação para o  PES 

(Programa de Educação para a Saúde); 

 
Trabalho com todos os agentes da comuni-
dade. 
 

O que fazemos? 

     234390890  

     gaaf.egn@egn.pt 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Segunda a Sexta — 9h00 às16h30 

 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO GAAF 

 

Gabinete GAAF (ao lado das salas de atendimento aos E.E) 

 

Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 

2020/2021 

O GAAF, surge no contexto do Plano 

de Desenvolvimento Pessoal, Social 

e Comunitário, no âmbito do Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 

gaaf 
     GABINETE DE APOIO AO                        

   aluno e à família 



 

É um serviço de apoio aos alunos e res-

petivas famílias, docentes e a toda a 

comunidade escolar, funcionando em 

estreita articulação com os serviços e 

instituições da comunidade envolvente. 

→ Promover a integração dos alunos na 
escola; 

→ Contribuir para o sucesso escolar; 

→ Prevenir o absentismo e o abandono 
escolar; 

→ Prevenir situações de indisciplina / 
situações de risco; 

→ Promover o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais dos 
alunos; 

→ Comprometer e envolver as famílias 

com a escola; 

→ Promover relações de cooperação / 
articulação entre os diversos intervenien-
tes da comunidade educativa. 

 
 

O GAAF desenvolve ações de edu-

cação parentais para os 

Pais/Encarregados de Educação que 

procuram novas estratégias que lhes 

permitam um melhor acompanhamento 

do percurso de vida do seu fi-

lho/educando. 

 

O GAAF promove sessões de aqui-

sição e desenvolvimento de Compe-

tências Pessoais e Sociais com o obje-

tivo de dotar os alunos de conhecimentos 

e aptidões necessárias para 

(Re)aprenderem assuntos relacionados 

com o autoconhecimento, autoestima e 

resolução de problemas, de forma a vive-

rem de forma segura, saudável e serena.  

 

O GAAF promove ações de capaci-

tação destinadas ao pessoal docente  e 

não docente do agrupamento com vista 

à reflexão e aquisição de novas práticas 

educativas/relacionais. 

Temos como principal objetivo contri-

buir para o desenvolvimento harmonio-

so dos nossos alunos nas suas diferentes 

dimensões: individual, familiar, escolar e 

social. 

 

 


