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GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA E AO ALUNO 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 

 
Art.º 1º 

Objeto e âmbito 
 

1 - O presente regimento define a organização interna e o regime de funcionamento do Gabinete de 

Apoio à Família e ao Aluno. 

2 - O gabinete desenvolve a sua ação no âmbito da prevenção do absentismo, do abandono e da 

indisciplina/violência; do apoio ao desenvolvimento de relações familiares equilibradas 

(parentalidade positiva); e da promoção da relação escola-família. 

3 - Emite parecer em casos de carência económica (para atribuição de auxílios económicos 

complementares, nomeadamente reforço alimentar). 

4 - Contribui também para a promoção do sucesso escolar, nomeadamente através do apoio tutorial. 

 

Art.º 2º 
Composição 

O gabinete é composto por: 

 Coordenadora GAAF;   

 Coordenadora das Tutorias; 

 Docentes;  

 Psicólogos; 

 Parceiros. 

 

Art.º 3º 
Competências 

São competências do Gabinete: 

1 - Contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos intervencionados; 

2 - Prevenir/intervir nas situações de absentismo e abandono escolar; 

3 - Prevenir/intervir em situações de risco; 

4 - Apoiar as famílias tendo em conta as problemáticas dos seus filhos e/ou educandos; 

5 - Promover relações de cooperação entre os vários intervenientes da comunidade educativa; 

6 - Articular com os vários profissionais e serviços especializados da comunidade em função da 

natureza das intervenções a realizar; 

7 - Divulgar a sua ação e procedimentos junto da Comunidade Educativa. 
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Art.º 4º 
Coordenação 

 

1- A coordenação do Gabinete é assegurada por um(a) Coordenador(a) com presença no Conselho 

Pedagógico. 

2 - O coordenador do Gabinete é nomeado pelo Diretor, podendo ser um técnico especializado ou 

um docente. 

3 - O mandato tem a duração de um ano, renovável, podendo todavia cessar, a todo o tempo, por 

decisão do diretor ou a pedido do interessado, num e noutro caso. 

 

Art.º5º 
Funcionamento 

 

1 - O Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno intervém nas situações de absentismo/abandono, 

indisciplina e carência económica. 

2 - Funciona na Escola Secundária de acordo com o horário afixado e enviado aos diferentes 

estabelecimentos de ensino. 

3 - Trabalha em estreita colaboração com a equipa da Direção, com o/a Coordenador(a) TEIP, com 

o/a Coordenador(a) das Tutorias; com os coordenadores dos vários estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento e com os Titulares de Turma e Diretores de Turma. 

4 - Articula a sua ação com serviços e instituições locais como a autarquia, a Escola Segura (GNR), o 

Centro de Saúde, a Segurança Social, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), as 

Associações de Pais, entre outras. 

5 - Elabora Plano Anual de Atvidades (integrado no PAA do Agrupamento de Escolas). 

6 - Define um regimento/regulamento que é aprovado em Conselho Pedagógico e que deve ser 

respeitado pelos diferentes intervenientes, nomeadamente pelos agentes educativos internos. 

7 – Deste Gabinete fazem ainda parte as Tutorias, com coordenação própria. Ao Gabinete compete a 

monitorização final a partir de relatório final elaborado pela respetiva coordenadora. 

8 – Associado ao Gabinete existe também uma Oficina de Concentração e Motivação enquanto 

resposta para alunos com problemas de regulação de comportamento ou dificuldades emocionais e 

de atenção/concentração. 
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Art.º 6º 
Procedimentos de Referenciação /Intervenção 

 

1- Absentismo/Abandono: 

a) Os alunos devem ser referenciados para o GAAF quando atingem metade do limite legal de 

faltas injustificadas. 

b) Quando atingem o limite legal de faltas injustificadas, o Diretor de Turma deve referenciar a 

situação para a CPCJ, em formulário próprio, a entregar na secretaria, com conhecimento ao 

Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno. 

 

2- Indisciplina (Gabinetes de Mediação de Conflitos – GMC): 

a) Quando se verificar um caso de indisciplina em sala de aula, o professor deve chamar um 

funcionário para encaminhar o aluno ao GMC. Esse encaminhamento pode ser feito de duas 

formas: 

- Através do preenchimento da “Ficha de Encaminhamento/Registo Intervenção GMC”, em 

suporte papel (disponível em cada pavilhão); 

- Através do preenchimento da mesma ficha, em suporte digital, a partir de um link 

disponível em todos os computadores das salas de aula. Esta forma incluí o envio automático 

da ficha preenchida para o GMC, GAAF e Diretor de Turma respetivo. 

b) Em ambos os procedimentos, o docente para além dos motivos da ordem de saída da sala de 

aula, pode indicar uma tarefa para o aluno realizar e assinalar a opção sobre o regresso à sala 

de aula no bloco seguinte, caso se trate da mesma aula. 

c) O encaminhamento para GMC obriga à marcação de falta de presença. 

d) O professor deve enviar ao Diretor de Turma, no prazo de 24 horas, o “Registo de Ocorrência 

em Sala de Aula”, com conhecimento obrigatório ao Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno 

(gaafejac@gmail.com). 

e) O Diretor de Turma, após ter tido conhecimento da ocorrência, deve comunicar o sucedido 

ao Encarregado de Educação e tomar as devidas diligências, em função da gravidade da 

situação (Regulamento Disciplinar). Deve completar o “Registo de Ocorrência em Sala de 

Aula” e enviá-lo ao Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno (gaafejac@gmail.com). 

 

3 - Carência económica: 

a) A referenciação é feita em formulário próprio designada como “Ficha de 

Referenciação/Resolução (Carência económica)” e enviada por correio eletrónico à 

Coordenadora do Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno. 

mailto:gaafejac@gmail.com
mailto:gaafejac@gmail.com
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b) Após análise de cada situação e encaminhamento adequado, o educador de infância, o 

docente titular de turma ou o diretor de turma será informado das diligências efetuadas ou a 

efetuar, dando depois conhecimento ao encarregado de educação destas que assina a ficha 

acima referida. No final da intervenção, uma cópia desta deverá ser enviada por correio 

eletrónico à Coordenadora do Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno 

(gaafejac@gmail.com). 

 

 

Art.º 7º 
Avaliação 

 

A monotorização/avaliação de todas as situações intervencionadas e ações desenvolvidas será feita 

no final de cada período letivo, sendo redigido um relatório que é apresentado ao Conselho 

Pedagógico. 

                                                

Aprovado no Conselho Pedagógico em 09/10/2019 
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