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Em que ano foi criado o GAA?

Com a estrutura que tem neste momento, foi criado em
2017 - 2018. Antes disso já havia também algumas
técnicas que estavam ligadas à EPIS, que é um programa de
desenvolvimento de competências socioemocionais e
competências ligadas aos estudos e havia as psicólogas
colocadas pelo Ministério da Educação. Eram duas
estruturas que depois nós juntámos para fazer uma só e
que passámos a chamar de Gabinete de Apoio ao Aluno.

Por quem foi criado?
Foi pela própria escola. Foi um processo que a nossa ex-
diretora, a Dra Júlia Agradeço, sempre valorizou muito e
que pedia sempre para contratar técnicos nesse sentido.
Portanto, acaba por ser um bocadinho quem manda, quem
está na direção, achar que isso é importante para os alunos.

Este ano, quem são as pessoas que trabalham no GAA?

Olha, a estrutura do GAA tem sido constituída por
diferentes técnicos, porque isto depende de contratações e
de projetos. Neste preciso momento, 2021 - 2022,nós
temos uma Psicóloga que está cá há mais tempo e que já
pertence ao agrupamento há muitos anos, que sou eu ;
temos a Dra. Fátima Clemente, que também é Psicóloga e
também neste momento, pertence ao agrupamento e
depois temos a Dra. Marta que é uma Educadora Social e
que está neste projeto com contrato e, portanto,
infelizmente não sabemos até que ponto é que o seu
contributo poderá ter continuidade ou não, e, finalmente,
temos a Dra. Patrícia que é Mediadora de Conflitos e que
também é Psicóloga na sua formação de base. Neste
momento temos gabinete de apoio ao aluno constituído
por quatro técnicas, das quais três são Psicólogas e uma é
Educadora Social.

Em que é que ajuda os alunos?

Uma das funções do gabinete é ajudar o aluno a perceber
qual é a problemática que o está a deixar incomodado, com
a qual ele não se está a sentir bem e tentamos ajudá-lo a
ultrapassar esse problema.
 Às vezes conseguimos fazer isso só com o aluno, outras
vezes fazemos isso com a colaboração dos diretores de
turma, dos professores ou dos encarregados de educação. É
bom que percebam que quando um aluno é encaminhado e
vem ao gabinete por algum motivo, aquilo que é feito aqui é
sempre sigiloso, ou seja, é confidencial. O que aqui é dito só
sai daqui se o aluno autorizar. Ou então, se nós, técnicas que
estamos deste lado, sabemos que o aluno está, de algum
modo em perigo. É claro, que nós nunca podemos deixar
que isso aconteça e temos que recorrer a outras estruturas
para tentar ajudar um bocadinho nesse sentido.

Que tipo de apoio dá?

 Olha, nós aqui podemos dar apoio socioemocional,
ajudamos na gestão emocional dos alunos que, seja por que
motivo for, não estão tão bem; podemos também dar apoio
psicopedagógico, ou seja, aqueles alunos que em termos
escolares apresentam algumas dificuldades e precisam de
alguma motivação e de alguma estrutura para tentar
ultrapassar essas dificuldades e ter algum sucesso.  Aos mais
velhos damos orientação vocacional que é ajudá-los a
escolher um percurso e um rumo para o seu futuro.
 O nosso apoio ao aluno é reforçado quando também
trabalhamos com os outros profissionais que estão
envolvidos com os alunos como por exemplo os diretores de
turma, os professores e a direção . Trabalhamos também
com todas as outras estruturas que têm de algum modo a
ver com os alunos, como as assistentes sociais.

À CONVERSA COM  A DRA. ELENA QUINTA

POR KELLY, LAURA E REBECA

A importância do GAA na vida dos alunos do AEOB

"É muito importante saber que temos alguém na escola
que nos pode ouvir, alguém que nos pode ajudar."

     O clube de jornalismo veio entrevistar a Dra.
Elena Quinta, psicóloga há largos anos no nosso
agrupamento, para saber mais acerca do GAA, o
Gabinete de Apoio ao Aluno que é, como o próprio
nome indica, um espaço dedicado a ajudar os alunos
a ultrapassar os seus problemas .



Como se organizam no trabalho de apoio aos alunos?
Têm funções específicas?

A Educadora Social trabalha mais em termos deste apoio
psicopedagógico e na gestão de conflitos. Nós , os
psicólogos, embora também possamos abarcar essa área,
trabalhamos mais na gestão emocional, nas avaliações
psicológicas que às vezes também são necessárias fazer,
ou seja, tentamos dividir-nos por aquilo que está mais de
acordo com a nossa formação.

Os meninos que chegam ao gabinete são indicados pelos
DTs ou vão por iniciativa própria?

Bom, há de tudo… Ou seja, nós temos DTs que nos
procuram e que nos encaminham alunos, mas temos -
olha, a menina que vocês acabaram de ver sair daqui há
bocadinho veio por alta recreação dela, sentiu que não
estava muito bem e veio pedir ajuda.   
Às vezes , até as próprias auxiliares que estão muito
próximas de vocês, nos dizem “Olha, aquele menino não
está muito bem, se calhar precisa de uma ajuda…” Outras
vezes são os encarregados de educação ou outras
estruturas.
Portanto, os meninos chegam até nós pelos mais diversos
meios.

Há muitos alunos que aparecem por vontade própria?
Muitos… cada vez mais. O facto de haver alguma
estabilidade em termos técnicos, ou seja, o facto de nós
sermos os mesmos todos os anos, faz com que eles nos
conheçam e tenham mais à vontade para nos procurar
quando não se sentem tão bem ou quando têm um
problema.
 Tanto aqui, como nas outras escolas que temos que
apoiar, as técnicas trabalham muito com os alunos do 2º e
3º ciclo, mas também muito com os do secundário, com os
mais velhos e, quanto mais velhos eles são, há mais tempo
nos conhecem e é mais fácil eles nos procurarem.

 
 
 
 
 

O que os leva lá?

 Podem ser os mais diversos problemas; ou meninos que
estão frustrados, porque até queriam ter conseguido
sucesso nalgumas coisas e não conseguem; aos meninos
que não estão gerir bem as suas emoções e não percebem
porque é que determinadas coisas estão a acontecer.
Aparecem também muitos meninos que têm alguns
problemas de identificação sexual e não sabem muito bem
o que é que estão a sentir e precisam de ajuda nesse
sentido. Também nos aparecem, mas isso nós não
gostamos muito, aqueles meninos que entram em conflito
e, portanto, nós temos que ajudar a gerir esses conflitos.
Podem aparecer os mais diversos problemas. Se nós
acharmos que é algo da nossa competência, nós tentamos
resolver, se nós acharmos que é algo que nos ultrapassa, o
que também às vezes acontece, encaminhamos para
aquilo que é mais adequado e às vezes há determinados
problemas que não podem e não devem ser tratados na
escola e então tem que têm que ser encaminhados para o
médico família e o médico de família encaminha para algo
de foro mais clínico E então fazemos um bocadinho tudo
isso… pode acontecer muita coisa…

Qual a importância do GAA no agrupamento?

Eu acho que é muito importante, porque nós temos
muitos alunos que nos procuram por aquilo que lhes
podemos dar ou apenas para os podermos ouvir e apoiar…
e todos nós podemos procurar, mesmo os professores e
os diretores de turmas.
É muito importante saber que temos alguém na escola que
nos pode ouvir, alguém que nos pode ajudar. Às vezes não
conseguimos fazer muito, mas estamos aqui para ouvir é
só o facto de ter alguém com quem podemos conversar já
ajuda a ver as coisas de outra perspetiva. 
Eu sinceramente acho que é importante até porque muitas
vezes, se por algum motivo, há um dia ou outro, que não
está cá ninguém no gabinete, já vêm logo perguntar
porque é que não estávamos. Se os alunos colocam essas
questões é porque lhes faz falta, não é? Eu acho que este
Agrupamento consegue muito bem trabalhar em
articulação ou seja, o diretor de turma tem as suas
competências, nós temos as nossas, mas muitas vezes
articulamos e ajudamos o DT assim como o diretor de
turma também nos ajuda a nós, porque nós só
conhecemos uma parte do aluno.
Por vezes, quando é necessária uma opinião mais técnica,
estamos presentes nas reuniões do DT com os pais dos
alunos. Acho que esta escola tem de facto, muito, esta
filosofia de trabalhar em articulação sempre tendo em
conta a mais-valia que são os alunos.

Obrigada pela sua disponibilidade!
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