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Ação N.º 4 
 
 

EIXO 3 – Parcerias e comunidade  

Ação nº 4              Gabinete Go          

         Domínio 
● Interrupção precoce do percurso escolar; 
● Envolvimento da comunidade; 
● Envolvimento dos parceiros. 

Problemas a 
resolver 

● Baixas competências sociais/comportamentais dos alunos; 
● Taxas de abandono/absentismo elevadas; 
● Indisciplina; 
● Fraca motivação e baixas expectativas relativamente ao percurso 

escolar; 
● Inexistência de hábitos e métodos de estudo. 

Objetivos  

● Otimizar as competências sociais/comportamentais dos alunos; 
● Reduzir o abandono/absentismo; 
● Diminuir a indisciplina; 
● Potenciar a motivação e expectativas relativamente ao percurso 

escolar; 
● Incutir hábitos e métodos de estudo 

Docentes  ● Técnicas do GO - Psicóloga e Assistente Social 

Metas a 
atingir/resultados 

internos 

● Reduzir a taxa de abandono/ absentismo; 
● Reduzir o n.º de participações e ocorrências disciplinares dos 

alunos intervencionados; 
● Melhorar o relacionamento interpessoal no grupo turma pela ótica 

dos docentes; 
● Melhorar os resultados escolares dos alunos acompanhados; 
● Melhorar a definição de objetivos académicos para o ensino 

secundário dos alunos acompanhados. 

Estratégias/ 
Metodologias/ 

Atividades 

● Programa de Promoção de Competências Sociais e Emocionais; 
● Gabinete de Apoio à Família; 
● Articulação, comunicação e trabalho colaborativo entre Escola 

família e comunidade; 
● Apoio psicológico; 
● Atendimento Social; 
● Gabinete mediação de conflitos; 
● Orientação escolar; 

● Orientação Vocacional. 

Monitorização/ 
Verificação 

● Questionários de satisfação (relacionamento interpessoal no grupo 
turma) aplicados aos professores; 

● Taxa de abandono/absentismo; 
● Número de casos de indisciplina após os alunos serem 

referenciados  
● Questionário de satisfação aos diretores de turma com a eficácia da 

intervenção do Gabinete de Mediação de conflitos; 
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● Resultados escolares dos alunos apoiados na Orientação Escolar; 
● Questionário de Satisfação dos alunos de 9º ano com o Programa 

de Orientação Vocacional 

Parcerias 

● Professores; 
● Juntas de Freguesia do concelho; 
● Equipa do NLI; 
● CPCJ; 
● EMAT; 
● Associação de Pais. 

Cronograma 

● Programa de Promoção de Competências Sociais e Emocionais no 
inicio do ano letivo; 

● Gabinete de Apoio à Família –ao longo do ano letivo; 
● Apoio psicológico - ao longo do ano letivo; 
● Atendimento social - ao longo do ano letivo  
● Gestão e Mediação de conflitos - ao longo do ano letivo 
● Orientação Escolar - ao longo do ano letivo 
● Orientação Vocacional - ao longo do ano letivo. 

 
 


