
Horário de 

Atendimento 

do GAPE 

 

 

O atendimento do GAPE 

funciona na Sala do SPO na Esco-

la Básica Conde de Vilalva (Bloco 

A—1º andar) às 3ª feiras das 

16h30 às 17h30 e na Escola Sede 

(Bloco E-1º andar), às quintas-

feiras, das 16h30 às 17h30.  

Agrupamento de Escolas nº 4 

de Évora 

Escola Sede: ESAG 

 

Praça Angra do Heroísmo  

7000 - 132 Évora 

Telefone: 266 758 330 (Geral) 

Serviço de Psicologia e 

Orientação 

GAPE - Gabinete de 

Apoio aos Pais e 

Encarregados de 

Educação 

Agrupamento de 
Escolas n.º 4 de Évora  

«A verdadeira educação 

começa em casa e, 

depois, naturalmente, 

prolonga-se na escola» 

Pedro Strecht 



O GAPE 

 

O Gabinete de Apoio aos Pais e En-

carregados de Educação (GAPE) 

pretende desempenhar um papel de 

mediação entre a escola e a família, 

consubstanciado num serviço de 

apoio, com os seguintes objectivos: 

ajudar, aconselhar e apoiar os pais e 

encarregados de educação, na pro-

cura de resolução de problemas 

quotidianos e estabelecer estraté-

gias de intervenção de combate à 

exclusão social dos alunos e das 

próprias famílias.  

 

Procura fortalecer relações, criar 

envolvimentos e estabelecer parce-

rias, contribuindo assim para o su-

cesso educativo de todos os alunos 

e para o seu bem-estar nas diferen-

tes dimensões: individual, familiar, 

escolar e social.  

 

   

 
 

 

 
  
 

Telefone: 266 758 330 

(ESAG) 

Telefone: 266 777 326 

(EBCV) 

E - mail : 

spo.agrupamento4.evora@ 

gmail.com 

Serviço de Psicologia e 

Orientação 

 

Objetivos do GAPE  

para 2016/2017: 
 

 Apoiar as famílias nas suas problemáti-

cas; 
 

 Contribuir para o desenvolvimento de 

competências parentais; 
 

 Orientar os pais e encarregados de edu-

cação na procura de respostas institucio-

nais às necessidades sentidas no seio 

familiar; 
 

 Dinamizar reuniões com os pais e encar-

regados de educação, proporcionando 

um espaço de partilha; 
 

 Dinamizar ações de formação ou 

workshop’s temáticos, sobre as carate-

rísticas desenvolvimentais e fatores de 

risco das crianças e jovens; 
 

 Recolher dados junto das famílias, para 

contribuir para um maior conhecimento 

da realidade social dos alunos; 
 

 Aconselhar e acompanhar os pais e en-

carregados de educação de alunos em 

situação de risco, articulando com os 

vários profissionais e serviços especiali-

zados da comunidade; 
 

 Colaborar em iniciativas que visem a 

aproximação entre a escola e a família, a 

igualdade de oportunidades e o sucesso 

escolar dos alunos; 
 

 Auxiliar as famílias mais carenciadas atra-

vés da dinamização de ações de volunta-

riado social — Projeto “Eu dou …” 

 

 

 

 

Equipa Técnica: 
 

 

Psicóloga Ana Cristina Rosário 

(Psicóloga Educacional do SPO) 

 

Professor João Carapito (Pós-

Graduação em Orientação e Media-

ção Familiar) 

 

 

 
 

 

 


