Gabinetes de Apoio ao Aluno e à
Família (GAAF)
O Instituto de Apoio à Criança (IAC) desenvolve
a sua atividade no âmbito dos seguintes
domínios de intervenção: Atividade Lúdica;
Centro de Estudos, Documentação e Informação
sobre a Criança; IAC – Fórum Construir Juntos;
Projecto Rua – Em Família para Crescer; Serviço
Jurídico; SOS Criança, Humanização dos Serviços
de Atendimento à Criança, que coordena o Projeto
de Mediação Escolar, que promove a criação de
Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)
nas escolas.

I N S T I T UTO DE AP OI O À C R IA N Ç A
IAC (Sede): 21 361 78 80
IAC – Polo de Coimbra: 239 821 280
Facebook: Instituto de Apoio à Criança
SOS Criança 116111
SOS Criança Desaparecida 116000

www.iacrianca.pt

Aluno, Escola e Família
Subjacente à filosofia da Mediação Escolar, o
aluno é considerado o elemento central da
intervenção desenvolvida pelo GAAF.
As estratégias de intervenção centradas no
aluno
incluem
o
acompanhamento
individualizado, em grupo e no pátio, o
atendimento ao aluno, o apoio e
acompanhamento de grupos/turmas, o apoio
psicológico, social e pedagógico e o
encaminhamento para outras entidades.
Outros acompanhamentos visam a família,
reforçando o seu papel como agentes de
socialização das crianças e jovens, e a articulação
das famílias com a escola.

A intervenção do GAAF tem por
base o crescimento harmonioso da
criança, promovendo um ambiente
mais humanizado e facilitador da
integração social.

Coordenadora da Mediação Escolar:
Dr.ª Melanie Tavares

iac-humanizacao@iacrianca.pt

Objetivos da Intervenção

Estratégias de intervenção

Ações de Sensibilização

.

Promover condições psicológicas,
sociais e pedagógicas que contribuam para a
consolidação do sucesso escolar e pessoal da
criança/jovem.
1.

Promover o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais do aluno;
Contribuir para a reflexão e concretização do
projeto de vida da criança/jovem;
Promover iniciativas para fomentar a relação
entre os agentes da comunidade escolar.

2.
Diminuir situações de risco.
Diminuir situações de abandono escolar,
absentismo escolar ou violênciaescolar;
Diminuir situações que coloquem em causa a
integridade física e emocional da criança/jovem;
Diminuir situações de consumo de substâncias
psicoativas.

Promover a inter-relação entre os
diversos intervenientes Família/Escola/
Comunidade, como agentes participantes no
processo de desenvolvimento pessoal, social e
educativo.
3.

Criar e dinamizar a Rede de Apoio Social (RAS);
Promover o envolvimento parental no per- curso
escolar do aluno.

• Abordagem e acompanhamento à
criança/jovem, em contexto formal e
informal, estabelecendo uma relação de
confiança e empatia com a mesma;
• Abordagem e acompanhamento à
Família, estabelecendo uma relação com a
mesma;
• Articulação direta e permanente com os
professores e elementos da comunidade
educativa;
• Trabalho em parceria com entidades e
organismos externos de apoio;
• Promoção de ações de sensibilização em
diversas áreas.

As ações de sensibilização desenvolvidas
pela Mediação Escolar abrangem
diversos temas, destacando-se:
▪ Violência Escolar e Bullying;
▪ Mediação Escolar;
▪ Gestão de conflitos;
▪ PráticasParentais Positivas;
▪ Educação para a Saúde e Sexualidade;
▪ A importância da Comunicação nas
relações interpessoais

Público - alvo:
▪ Escolas
▪ Autarquias
▪ Associações de Pais
▪ IPSS
▪ Outros parceiros

