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PROJETOS GAB+ e SERVIÇO SOCIAL – Ano letivo 2022/23 

 
PROJETO 

 
Objetivos Principais Atividades a desenvolver Publico-alvo Intervenientes Calendarização 

 
 

“EDUCAR PARA O SUCESSO ESCOLAR” 
 
Intervenção em Grupo - Ações de 
sensibilização/informação e capacitação 
no âmbito da Educação, Saúde, Educação 
Parental e Sucesso Escolar: 

 
Ação 1 - Ciclo de Webinares ou 
Tertúlias “À Conversa com Pais…” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Responsável projeto: 
Ilda Reis (Assistente Social) 

 
- Capacitar Pais/EE e outros educadores em 

prol do bem-estar integral dos seus 
educandos e do sucesso educativo; 

 
- Sensibilizar sobre diversos temas no âmbito 

da educação parental, saúde e educação 
das crianças e jovens; 

 
- Proporcionar um espaço de partilha entre 

pais e outros educadores para a troca de 
experiências, esclarecimento de dúvidas e 
estratégias de promoção de diversas 
competências; 

 
- Incentivar e promover o envolvimento 

parental através da construção de uma 
relação escola-família positiva, participação 
ativa, discussão de temas e (in)formação, 
reflexão e dinâmicas interativas; 

 
- Valorizar o papel da família na educação dos 

filhos e no seu percurso e contexto escolar; 
 
- Valorizar as competências e as experiências 

de ser pai ou mãe nos dias de hoje.  
 

Ação 1: 
 “À Conversa com Pais…” 
 
- 1.º Webinar (27 Out.) 
“Disciplina positiva em casa e 
na sala de aula” 
 
- 2.º Webinar (24 Nov.) 
“E a CPCJ? Para que serve?’ 
 
- 3.ª Webinar (data a confirmar) 
“Parentalidade Digital”  
 
- WEBINARES sobre os Temas a 
trabalhar no âmbito dos 
projetos *: 
- Viver em Igualdade 
- ComunicARTE 
 
Tertúlias presenciais 
Temas a abordar: 
- Estratégias Educativas 
promotoras de Autonomia em 
crianças/jovens com NE (1) 
- Internet Segura /Dependência 
Tecnológica (2) 
- Alimentação Saudável (3) 
 

 
Pais/EE (Família)  

alunos do 
 

Pré-escolar 
1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Secundário 
 
 

Comunidade 
educativa 

(específico para 
Pais e outros 
educadores) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Tertúlias: Pais/EE 
 

(Familías) 
 

 
 
 
 
 

PARCERIAS  
Entidades/Técnicos 

convidados  
 

1.º Webinar em 
colaboração com a 

Academia de 
Disciplina Positiva 

(Nuno Pinto 
Martins) 

 
2.º Webinar em 

colaboração com 
CPCJ de Caminha  

 
3.º Webinar em 

colaboração com 
MiúdosSegurosna 
Net  (Tito Morais) 

 
 
 
 

Tertúlias 
em colaboração  

 
Dep. Ed. Especial (1) 

 
CMC – Dep. da 

Juventude 
GNR (2, 3) 

 
1.º PERÍODO 
(18h30- 20h30) 
 
27.10.2022 
(1.º Webinar) 
 
24.11.2022 
(2.º Webinar) 
 
2.º PERIODO 
 
data a definir 
(3.º Webinar) 
... 
 
 

*datas a definir 

 
 
 
Tertúlias:17h30 
(2.º e 3.º 
período, datas 
a definir) 
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PROJETO Objetivos Principais Atividades a desenvolver Público-alvo Intervenientes Calendarização 

 
“EDUCAR PARA O SUCESSO ESCOLAR” 
 
Ação 2: 
Programa de Educação Parental 
- Academia de Pais: EducarHoje. 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável projeto: 
Ilda Reis (Assistente Social) 

 Ação 2: 
PROGRAMA EDUCAÇÃO 
PARENTAL: 
 Academia de Pais: EducarHoje 
 
Programa composto por 6 a 8 
sessões de 1h30. 
 
Programa específico, com 
Conteúdos programáticos 
baseados em programas de 
educação parental baseados 
em evidência. 
 
QUESTIONÁRIO Online de 
levantamento de interesses e 
motivações dos PAIS /EE - PRÉ- 
INSCRIÇÃO no Programa 

Pais /EE e outros 
educadores de 

alunos do ensino 
básico, 

priorizando 
famílias 

referenciadas 
pelo 

GAB+/Serviço 
Social e SPO 

 
(Grupos de 10 a 
15 elementos) 

 
 
 

Questionário: 
PAIS /EE de 

alunos do Pré -
escolar e Ensino 

Básico 

 
 
Coord. Escolas  
DT`s e PT`S 
SPO 
 
 
PARCERIAS 
CMC 
CPCJ 
RSI 
 

 
2.º e 3.º PERÍODO 

Inicio: 
janeio/2023 

 
 

Horário: pós-
laboral 

 
 

Local:  
(a definir 
mediante 

proximidade de 
residência dos 
Participantes) 

 
 
Disseminação do 
Questionário – 
Nov /2022 

 

 “VIVER EM IGUALDADE”  
- Educação para a Cidadania e 

Igualdade de Género 
 

 
Responsável projeto: 

Ilda Reis (Assistente Social) 

-  Compreender o Conceito de Igualdade e 

Igualdade de Género; 
 
- Promover a igualdade de género no 
contexto familiar e social; 
 
- Contribuir para a eliminação de 
estereótipos; 
 
- Promoção dos Direitos Humanos; 
 
- Promover relações positivas através dos 
valores: amizade, respeito pelo outro, 
respeito pela diferença, diálogo positivo,…  

 
1 Sessão por cada grupo turma 

 
Alunos do 1.º 

AECC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profs Cidadania 
PT`s 
DT`s 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.º e 3.º 
Período 
Inicio: 

18.01.2023 
 

4.ª feiras/tarde –
Calendarização a 

definir com os 
Coordenadores 
das EB, PT`s e 

DT`S 
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PROJETO Objetivos Principais Atividades a desenvolver Público-alvo Intervenientes Calendarização 

 
 

“COMUNICARTE” 
 

- Desenvolvimento de competências 
de gestão construtiva de conflitos e 
comunicação não violenta 
 
(Medida Preventiva de Problemas de 

Comportamento e Indisciplina) 
 
Integrado na Valência de  

MEDIAÇÃO ESCOLAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsáveis do projeto: 
Ilda Reis (Assistente Social/Mediadora Escolar) 

 
- Sensibilizar para a importância de uma Cultura de 
Paz na Escola; 
 
- Compreender os problemas de comportamento 
na escola – direitos e deveres do aluno/pensar 
antes de agir. 
 
- Desenvolver competências de gestão construtiva 
de conflitos e comunicação não violenta no 
contexto escolar (Treino de competências); 
 
- Promover relações positivas entre pares e na 
comunidade escolar; 
 
- Definir estratégias colaborativas para a resolução 
dos problemas de comportamento e indisciplina na 
escola; 
 
- Construir uma Cultura de Paz na escola. 
 

 
O projeto desenvolve-se em 6 
sessões por turma, com 
duração de um tempo letivo. 
 
SESSÃO - 30 de janeiro/2023 
Início do Projeto com uma ação 
de sensibilização, em 
comemoração do Dia Escolar 
da Não Violência e da Paz (1) 
 
SESSÃO – Data a definir 
Mecanismos de coping e 
técnicas de relaxamento em 
situação de elevado stress (2) 
 
 
 
Projeto transversal na 
comunidade educativa: 
 
Webinar (ACD) - Gestão 
Construtiva de Conflitos e 
Comunicação Não Violenta 
(CNV) perante problemas de 
comportamento e indisciplina. 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO PILOTO: 

7 Turmas  
do 5.º ano  

 
 

4 Ações de 
Sensibilização 

Turmas 5.º e 6.º 
ano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Webinar 
Equipa GAB+ 

Corpo Docente 
(ACD) 

 
 
 

Pais/EE 
(Famílias) e ouros 

educadores 
(Integrado no 
projeto Educar 
para o Sucesso 

Escolar) 

 
   

PARCERIAS: 
 

SPO 
- Zaida Gomes (1) 

-  Mónia Valente (2) 

 

Coordenadores 
das Escolas 

Básicas  
Coord 2.º Ciclo 

DT`S 
Profs Cidadania  

 
 

 
 

 
ACD 

- Centro de 
Formação Vale 

do Minho 
(Rosária Carrilho) 

 
2.⁰ PERÍODO 

Início projeto: 
30/01/2023 

 
 

Semanal: 
- Datas a definir 
com os DT`s e  

coord. 2.º Ciclo 
 
 
 

Duração: 
6 sessões 

50 min./sessão 
 

 
Local: EBS 

Caminha e EBS 
Vale do Âncora 
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PROJETO Objetivos Principais Atividades a desenvolver Público alvo Intervenientes Calendarização 

 

COMEMORAÇÃO DO MÊS DOS 

MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA 

(abril) 

 

 

 

 

Responsáveis do projeto no AE: 
Ilda Reis (Assistente Social) 

- Sensibilizar a comunidade escolar e 
local  para a questão dos maus tratos na 
infância; 
 
- Capacitar o pessoal docente para a 
temática do Abuso Sexual – Prevenir e 
Intervir no contexto escolar 
 
- Capacitar o pessoal docente no que diz 
respeito à prevenção e intervenção com 
crianças e jovens em risco. 
 
- Informar/Esclarecer sobre o Sistema 
Nacional De Promoção e Proteção de 
Infância e Juventude. 

  
- Exposição com trabalhos 

realizados por alunos sobre o 
tema da Violência/Maus-
Tratos; 
 
- Webinar (ACD) sobre “Educar 
para a Cidadania com Afetos… 
e sem Abusos”. (1) 
 
- Webinar (ACD) sobre 
“Crianças e Jovens em Risco - 
Prevenir e Intervir em 
Contexto Escolar (2) 

 
 
 
Comunidade 
escolar e local 
 
 
 
- Corpo docente   
 

 
 
- Corpo Docente  

Profs de 
Expressão Plástica 
e Arte e de 
Cidadania 
 
Associações de 
Pais  
 

ACD`s 
Em colaboração com 

CPCJ de Caminha 
(1, 2),  
- Doutora Fátima 
Duarte 

(autorização da 

CNPDPCJ aprovada 
em 02.12.2021) (2) 
  
CF Vale do Minho  

 
 

2⁰ PERÍODO 
 

Abril 
(Datas a definir) 

PROGRAMA ESCOLAS UBUNTU  
- ACADEMIA UBUNTU 
 
Programa de âmbito nacional, da 
responsabilidade da Direção Geral da Educação 
em parceria com o Instituto Padre António 
Vieira, anos letivos 2021/22 e 2022/23.   
 

Responsáveis do projeto no AE: 
Grupo de líderes Ubuntu do AECC 

- Desenvolver competências 
socioemocionais; 
 
- Formar líderes Ubuntu, com base nos 
princípios fundamentais da Filosofia 
Ubuntu: Autoconhecimento, 
Autoconfiança e Resiliência, Empatia e 
Serviço.  

 

Semana Ubuntu 
 
(implementar o programa 
com um grupo específico 
de alunos ou grupo 
turma). 
 

 
 

Alunos da 
EBS VA 

 
Academia 

Ubuntu 
 

Grupo de 
Líderes 

Ubuntu do 
AECC  

 
(Datas a definir 
com a Equipa 

Ubuntu) 

Nota: Os projetos propostos pelo GAB+ enquadram-se nos objetivos deste Gabinete e resultam da avaliação do trabalho ao longo dos 2 anos transatos (Relatórios de Atividades GAB+ e Serviço 
Social, Relatórios da Equipa de Autoavaliação do AECC), assim como de um diagnóstico de necessidades participado na comunidade educativa, elaborado no início do ano letivo. Procura-se que 
sejam projetos integrados nos objetivos do projeto educativo e nos objetivos curriculares deste ano letivo2022/23, privilegiando um trabalho multidisciplinar, cooperativo e em parceria, assente 
numa abordagem sistémica. 
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Documento elaborado por:                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  Caminha, 19 de outubro de 2022 

 

 

 

A Assistente Social do AECC, 

 

(Ilda Reis) 


