
 

 

 
 
 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
GAAF 

 Plano Anual de Atividades  
Ano Letivo 2016/2017 

 
Atividade Objetivos Estratégias Público Alvo Recursos 

Humanos 
Calendariz

ação 
 
Acompanhamento 
social 

Empoderar para a autonomia;  
Fortalecer para a participação; 
Capacitar para o exercício da 
cidadania. 

Sessões individuais Alunos e famílias do 
agrupamento 

Assistente social 

Durante o 
ano letivo 

Ação de 
sensibilização “(Com) 
Viver Escola-Casa” 

Prevenir a indisciplina;  
Prevenir o absentismo; 
Promoção comportamentos 
assertivos. 

 
Sessões de grupo 
 

 

Pais e ou Encarregados 
de Educação dos alunos 

do Agrupamento 

Psicóloga 
e 

Assistente 
Social 

 
Durante o 
ano letivo 

Acompanhamento 
social de famílias com 
crianças/jovens 
sinalizados na CPCJ 

Prevenir, detetar e combater 
situações de perigo 

Trabalho em rede com as 
entidades parceiras 

Alunos e famílias do 
agrupamento 

Assistente social 
Durante o 
ano letivo 

 
 
Orientação Escolar e 
Vocacional 
 
 

- Promover o conhecimento 
pessoal; 
- Informar os alunos das diferentes 
alternativas em termos de 
currículos escolares; 
- Informar sobre alternativas de 
formação; 
- Facilitar o acesso a informação 
pertinente; 
- Informar os alunos sobre as suas 
competências o precurso 
académico e /ou via profissional; 
- Facilitar o caminho para o 
sucesso académico e ou 
profissional 

pedagógica; 
- Acompanhamento individual ou 
em grupo dos alunos; 
- Aplicação de questionários de 
interesse; 
- Aplicação de testes vocacionais 
- Visitas a feiras de informação 
escolar e profissional 
- Palestras pertinentes 
- Informação aos Encarregados de 
educação 

 
 
 
 
 
 

Alunos 
 
 

 
 
 
 
 
 

Psicóloga 

9º anos  a 
partir do 2º 
período 

 
Vocacional

durante 
todo o ano 

Avaliações 
técnicopedagógicas 

 
Realização de diagnóstico 

Entrevistas 
Aplicação de testes 
Sessões individuais 
Reuniões 

Alunos do do ensino pré 
escolar,1º e 2º ciclos 

Psicóloga 
e 

Assistente 
Social 

Durante o 
ano letivo 

Encontro dos 
técnicos da 
microrrede 

Promoção de boas práticas Reunião de técnicos 
especializados 

Técnicos da Microrrede Psicóloga 
e 

Assistente 
Social 

1 reunião 
por período 
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Intervenção Psico-
pedagógica 

Desenvolvimento de capacidades 
cognitivas e controle de 
comportamentos 

Sessões individuais Alunos do Agrupamento Psicóloga Durante o 
ano letivo 

Intervenção 
Psicossocial 

Prevenir comportamentos 
desadequados;  
Minimizar conflitos interpessoais;  
Regular comportamentos. 

 
Dinâmicas de turma 

Alunos do 2.º e 3.º ciclo Psicóloga 
e 

Assistente 
Social 

Durante o 
ano letivo 

Projeto “Faz-te à 
escola” 

Monitorizar o absentismo; 
Prevenir o absentismo; Promoção 
competências parentais. 

Levantamento das faltas 
injustificadas por turma; 
Sessão individual. 

EE dos alunos com 3 ou 
mais faltas injustificadas. 

Psicóloga 
e 

Assistente 
Social 

Durante o 
ano letivo 

Projeto “Rumo certo” Monitorizar a indisciplina; 
Promoção de competências 
sociais e comportamentais. 

Registo, análise e 
encaminhamento das 
participações disciplinares; 
Sessão individual. 

Alunos com 
participações 
disciplinares 

Psicóloga 
e 

Assistente 
Social 

Durante o 
ano letivo 

Projeto “Rumo certo” Promoção competências parentais. Sessão individual EE de alunos com 
participações 
disciplinares 

Psicóloga 
e 

Assistente 
Social 

Durante o 
ano letivo 

Tutoria Fomentar o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais 
do aluno a fim de estimular a 
aprendizagem 

Sessão individual Alunos com tutoria Assistente 
Social Durante o 

ano letivo 

Reuniões com entidades parceiras (CPCJ; Tribunal; RLIS; Segurança Social) Durante o 

ano letivo 

Realização de relatórios de parecer técnico (DT;CPCJ; Tribunal; Direção) Durante o 

ano letivo 
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