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REGULAMENTO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

1. ATRIBUIÇÕES 

 São atribuições do serviço: 

a) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações 

interpessoais na comunidade escolar; 

b) Prestar apoio psicopedagógico e/ou psicológico a alunos, professores, pais e encarregados 

de educação, tendo em vista o sucesso escolar, a efectiva igualdade de oportunidades e a 

adequação das respostas educativas; 

c) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente os de 

apoio educativo, a detecção de alunos com necessidades especiais, a avaliação da situação 

e o estudo das intervenções adequadas; 

d) Promover actividades específicas de orientação da carreira, de informação escolar e 

profissional, susceptíveis de ajudar os alunos a situarem-se perante as oportunidades 

disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações, como no das actividades 

profissionais, favorecendo a articulação entre a escola e o mundo do trabalho; 

e) Colaborar em experiências pedagógicas. 

2. COMPETÊNCIAS 

2.1. O Serviço desenvolve a sua acção nos seguintes domínios: 

 1. Apoio psicopedagógico a professores e a alunos; 

2. Desenvolvimento de actividades de orientação escolar e profissional 

3. Apoio ao desenvolvimento de relações da comunidade escolar e com a comunidade; 

2.1.1. A nível do apoio psicopedagógico é da sua competência: 

a) Colaborar com os agentes educativos, prestando apoio psicológico e/ou psicopedagógico; 

b) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, 

com dificuldades de aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o 

apoio psicopedagógico mais adequado; 

c) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de apoio 

educativo, tendo em vista tanto a individualização do ensino, como a organização de grupos de 

alunos ou como a adequação de currículos e programas; 

2.1.2. A nível da orientação escolar e profissional é da sua competência: 

a) Planear e executar actividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente através de 

programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do ano lectivo, e/ou de apoio individual 

no processo de desenvolvimento do seu projecto de vida; 
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b)Desenvolver acções de informação e sensibilização dos pais, professores e da comunidade em 

geral, no que diz respeito à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem; 

c) Apoiar no processo de matrículas, os alunos que transitam de ciclo ou para outra modalidade 

de ensino; 

d) Colaborar na integração de alunos com necessidades educativas especiais em projectos de pré-

profissionalização, dentro ou fora da comunidade educativa; 

e) Encaminhar os alunos em situações de risco para modalidades de formação socioprofissional 

alternativas ao sistema regular de ensino, com vista ao cumprimento da escolaridade obrigatória; 

f) Promover e orientar o processo de inserção na vida activa; 

d) Colaborar, na sua área de especialidade, com outros agentes educativos, na perspectiva de 

prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, o abandono precoce e o absentismo; 

2.1.3. A nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa é 

da sua competência: 

a) Colaborar, na sua área de especialidade, com os orgãos de direção, administração e gestão da 

escola em que se inserem; 

b) Articular a sua acção com outros serviços especializados e competentes, de modo a contribuir 

para o correcto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa de crianças e jovens em situações 

complexas e a planear as medidas de intervenção mais adequadas; 

c) Colaborar na realização de experiências pedagógicas; 

3. ARTICULAÇÃO 

Por inerência de funções os elementos dos serviços articulam-se: 

- Directamente com docentes de apoio educativo; 

- Directa ou indirectamente, com os órgãos ou elementos da comunidade educativa (Direcção, 

Conselho Pedagógico, Conselho Geral, Coordenadores de Directores de Turma, Directores de 

Turma, professores do ensino regular, alunos, pais/encarregados de educação, pessoal auxiliar e 

administrativo) 

4. DIREITOS 

São direitos dos elementos do SPO: 

- Ter autonomia técnico-científica e deontologia profissional: 

- Integrar equipas com técnicos em número suficiente para assegurar um trabalho com qualidade; 

- Dispor de instalações próprias e condições de trabalho dignas e adequadas à especificidade 

sigilosa das tarefas a desempenhar; (telefone, armário com chave, computador e acesso à 

internet); 
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- Apoio logístico e administrativo necessário à cabal prossecução dos seus objectivos (aquisição 

de material: testes psicológicos; fotocópias, material diverso, etc.); 

- Receber formação contínua sobre novas teorias, técnicas de intervenção, procedimentos de 

diagnóstico e aplicações informáticas: 

- Participar em acções de formação, de forma a manter um processo de aprendizagem contínuo 

em áreas de conhecimento e técnicas requeridas a uma competente orientação educativa e 

profissional; 

- O acesso privilegiado à informação escolar e/ou outras, em tempo útil; 

- Reunir semanalmente com os elementos da mesma equipa do SPO; 

- Reunir com os elementos de outras equipas/escolas para enriquecimento pessoal e troca de 

experiências de trabalho; 

- Convocar alunos, pais e encarregados de educação, ou outros elementos da comunidade 

educativa, sempre que o considerem pertinente; 

- Definir no seu horário semanal de 20 horas, um período de trabalho direto com a comunidade 

educativa e um período de trabalho individual; 

- A ser avaliado pelo seu desempenho; 

- A promoção, quando se reúnam as condições legalmente previstas para o efeito. 

5.  DEVERES 

São deveres dos elementos do SPO: 

- Participar em reuniões do SPO da zona/área pedagógica; 

- Definir um plano anual de actividades e apresentá-lo para aprovação no Conselho Pedagógico e 

Conselho Geral; 

- Realizar um relatório anual das actividades desenvolvidas; 

- Ter responsabilidades de ordem ética para com os utentes, nomeadamente respeitando os 

princípios de confidencialidade e privacidade; 

- Ter atitudes de disponibilidade para atendimento individual de alunos, pais e encarregados de 

educação ou outros elementos da comunidade educativa; 

- Articular com todos os elementos da equipa técnica e dos apoios educativos; 

6. COMPOSIÇÃO 

Actualmente a equipa técnica é formada por uma psicóloga que: 

- Se rege pelo Estatuto da Carreira Técnica Superior do Ministério da Educação; 

- É sujeita a uma do seu desempenho no âmbito do SIADAP 

 7. FUNCIONAMENTO DO SPO 
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- O SPO tem a sua sede na Escola Básica e Secundária de Guia-Pombal, sendo a sua área de 

influência o Agrupamento de Escolas de Guia-Pombal 

- As actividades desenvolvidas encontram-se previstas no plano anual de actividades; 

- Os atendimentos à comunidade educativa estão sujeitos a marcação prévia, à excepção de 

solicitações pontuais, consideradas prioritárias. 

 

Guia, Agrupamento de Escolas, 20 de outubro de 2014 

A Psicóloga:  


