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Instituto de Apoio à Criança, especificamente a Mediação Escolar, elaborou 

um questionário destinado aos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família 

(GAAF), com o intuito de perceber como estes estão a dar resposta nesta 

fase atípica que todos estamos a viver (os questionários foram aplicados na 

fase de emergência social). Este questionário obteve respostas de 29 GAAF 

dos 34 GAAF protocolados com o IAC. Os resultados dos questionários foram 

apresentados numa reunião zoom onde estiveram presentes 49 participantes de 22 GAAF 

da rede. 

Os dados recolhidos mostram-nos que os GAAF sentem que a sua intervenção se 

mantém, ainda que, o isolamento social obrigue a um reinventar de estratégias de 

intervenção e de proximidade com as crianças e famílias. Relativamente ao apoio que os 

GAAF pensam dar nesta altura prendem-se sobretudo com o apoio alimentar, psicológico, 

social e socioeducativo; competências parentais; orientação de atividades; ter um papel 

preventivo (nas questões de violência), facilitador (na relação entre alunos, famílias e 

escola), tranquilizador (sobretudo nesta altura que todos estamos a viver), realizar 

acompanhamento aos alunos e suas famílias, e por fim, fomentar literacia em saúde. 

Quanto aos constrangimentos à atuação dos GAAF estes estão relacionados com a falta 

de acompanhamento presencial; as tecnologias (crianças que não têm acesso a 

computador e internet); garantia de confidencialidade (no atendimento telefónico); 

contactos desatualizados das famílias; dificuldade no envolvimento alunos com elevado 

absentismo e desmotivação; dificuldade em chegar às famílias mais vulneráveis/resistentes 

à intervenção e operacionalizar respostas mais urgentes (CPCJ e tribunais). 

Relativamente à questão sobre o estabelecimento de procedimentos para manter 

contactos com os alunos e famílias 86,7% conseguiu fazê-lo, e só 13,3% é que não, no 

entanto, 90% refere que estabeleceu procedimentos para manter contactos com os 

profissionais de educação, 10% não. Os contactos são estabelecidos através das 

tecnologias, redes sociais, plataformas (moodle, teams), vídeo chamadas, contactos 

telefónicos, emails … 
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Quanto ao envio de sugestões de atividades, desafios, dicas úteis, por parte dos técnicos 

do GAAF, 76,% responde afirmativamente, face a 23,3% que responde negativamente. 

Estas sugestões prendem-se com o fornecimento de informações úteis, e.g. apoios sociais, 

contactos da comunidade, dos serviços da escola e respetivos apoios. Já as atividades estão 

muito relacionadas com mindfulness, relaxamento, propostas de trabalho, organização de 

estudo, atividades físicas, sugestões de alimentação, reflexões, atividades sociopedagógicas 

acerca da motivação, autoconfiança, pensamentos positivos, entre outras. Os técnicos que 

responderam negativamente, referem que uma das causas é o facto de os alunos estarem 

ocupados com as suas atividades escolares, alegando que os alunos já têm atividades 

suficientes, não tendo tempo. 

De acordo com a questão sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação por 

parte dos GAAF para continuarem o seu trabalho de apoio ao aluno e à família, 70% refere 

que as utilizou, 30% refere que não o fez. Os meios utilizados foram as redes sociais 

(WhatsApp, Facebook, Messenger), telemóvel (telefonemas e sms), videochamadas, 

Zoom, Moodle, Microsoft Teams, e e-mail. 

Na questão sobre a criação por parte dos GAAF de algum documento ou material para 

os alunos e para as famílias com o objetivo de partilhar dicas de higiene e informações 

sobre o Covid-19, 53,3% dos GAAF refere que não o fez ao contrário de 46,7% que 

respondeu afirmativamente. As respostas afirmativas são justificadas pela criação de 

manuais sobre o COVID-19, ou na disseminação de informações elaboradas pela Ordem 

dos Psicólogos, pelo Serviço Nacional de Saúde ou pela Organização Mundial da Saúde, 

estas informações foram divulgadas nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. 

No questionário existia uma questão sobre o SOS Criança, cujo objetivo era perceber se 

os técnicos tinham divulgado este número pelas crianças e suas famílias: 53,3% referem 

que não o realizaram, 26,7% que mostram que o fizeram, e 20% refere que não sabia da 

existência deste número. Esta questão veio despoletar nos técnicos a necessidade de 

partilhar o número pela comunidade escolar, alunos e famílias. 

A questão seguinte pretendia perceber se tinha sido solicitado à equipa do GAAF algum 

tipo de apoio à comunidade, neste sentido, 63,3% referiu que sim, face a 36,7% que referiu 

que não. O tipo de solicitações passou por pedidos de apoio alimentar, na integração e 

abertura de uma linha telefónica para prestar apoio em articulação com as Juntas de 

Freguesia e a Câmaras Municipais. Foram solicitados equipamentos informáticos, pedidos 

de informação e articulação com rede secundária (CPCJ, tribunal, ECJ, SPO, DTS, etc). 

Num caso houve uma técnica de GAAF passou a integrar a equipa do Apoio Social da 

Câmara Municipal. 
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Relativamente ao pós-quarentena, foi questionado aos GAAF se estes se encontravam ou 

já tinham delineado um plano de atuação para o pós-quarentena, 53,3% referiu que sim 

face a 46,7% que referiu que não. Os técnicos que referiram que sim, mostram que irão 

continuar a sua atuação com os alunos mais vulneráveis, fornecer a linha SOS Criança, ou 

“planeia estudar o impacto da quarentena nos alunos e família que permitirá planear 

intervenções mais dirigidas”. Os técnicos que não tinham qualquer plano delineado 

referem que o irão realizar. 

Existia posteriormente uma questão aberta em que os técnicos poderiam deixar 

observações ou informações, houve algumas que foram ao encontro daquilo que já tinha 

sido pensado  nossa própria estratégia de atuação : a criação de um grupo onde se possam 

criar sugestões, partilha de documentos e práticas. 

A última questão prendia-se com as estratégias que o IAC poderia oferecer aos GAAF e 

que fossem também uma mais valia para a sua intervenção, neste sentido, as opções mais 

selecionadas pelos técnicos foram: criação de documentos para divulgar pelas crianças e 

famílias; vídeos temáticos (e.g. cyberbullying, brincar, literacia media); organização de 

formação online para técnicos; organização de reuniões online e organização de ações 

online para famílias. 

A reunião foi bastante profícua quer na partilha de experiências como na clarividência que 

o questionário trouxe às intervenções dos técnicos, ou seja, existem questões sobre as 

quais ainda não tinham pensado, ou não tinham intervindo, por exemplo, num GAAF foi 

criada uma linha telefónica para que alunos e famílias pudessem contactar o técnico. Foi 

notório que os GAAF estão a realizar um trabalho muito importante ao nível das carências 

socioeconómicas que têm sido cada vez mais notórias. A troca de experiências e práticas 

foi muito importante entre técnicos, mas também para as equipas do IAC presentes na 

reunião, Actividade Lúdica, Humanização e Pólo Coimbra. Nunca uma reunião tinha 

conseguido juntar tantos técnicos! 

A par da apresentação dos resultados foi também divulgada a criação de um grupo no 

Facebook onde pudesse existir uma maior articulação entre IAC e Rede GAAF. Neste 

grupo vão sendo partilhados documentos, vídeos, existirá um espaço para perguntas e 

respostas. O principal objetivo é tornar a rede GAAF, uma rede mais próxima e coesa 


