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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO ESCOLAR (SPO) 

 

A intervenção do psicólogo em contexto escolar é ampla e diversificada (alunos, professores, 

pais/encarregados de educação, escola enquanto organização, comunidade educativa), agregando 

também relações e objetivos (reabilitativos, prevenção primária, secundária, desenvolvimento e 

investigação). 

Pela sua eficácia e maior abrangência, tem vindo a privilegiar a intervenção mais ao nível do sistema 

e da comunidade, sobretudo através do trabalho por projeto e de uma postura colaborativa e 

interativa com os diversos agentes, grupos e áreas educativos. 

 

No AEG, a intervenção psicológica é assegurada pelo SPO, destinada à comunidade educativa e 

assegurada por um técnico especializado em Psicologia.  

 

CONTACTOS 

Escola Básica e Secundária de Guia: 

Telefone: 236 959 340 

E-mail: piedademferreira@gmail.com 

Presencialmente, e sob agendamento, o horário de serviço, num total de 20 horas/semana, está 

disponível em http://www.aeguia.edu.pt/aeguia5/.  

 

Para que servem os Serviços de Psicologia e Orientação? 

> Apoio a alunos sob forma de avaliação, acompanhamento psicológico e aconselhamento;  

> Participação nos processos de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar, tendo em vista a 

elaboração de programas educativos individuais e respetivo acompanhamento da sua concretização; 

> Desenvolvimento de programas e ações de aconselhamento/orientação vocacional a nível 

individual, ou de grupo, que promovam o acompanhamento de apoio nas escolhas vocacionais e de 

percurso académico/profissional dos alunos; 

> Colaboração no levantamento de necessidades da comunidade educativa, participando também na 

conceção e definição de estratégias para desenvolver ações de prevenção primária (ações de 

sensibilização, programas de promoção da saúde, promoção cognitiva, programas de 

desenvolvimento socio-emocional, programas de promoção de competências escolares); 

> Colaboração nos processos de identificação das respostas específicas diferenciadas e na 

intervenção junto de alunos com NEE; 

> Colaboração com o corpo docente, através da participação em experiências pedagógicas ou 

projetos de investigação, na conceção e no planeamento de medidas que visem a melhoria do 

sistema educativo; 

> Aconselhamento e formação para pais e encarregados de educação, docentes, assistentes técnicos 

e operacionais e outros agentes da comunidade escolar, promovendo a articulação com os recursos 

da comunidade; 

> Colaboração com outros técnicos que desenvolvam trabalho de apoio aos alunos e articulação com 

os serviços externos que promovam o desenvolvimento psicológico e/ou psicopedagógico dos 

alunos.  
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DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE INTERVENÇÃO NO AGRUPAMENTO 

 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO 

. colaborar com educadores e professores, 

. desenvolver procedimentos de avaliação psicológica, 

. propor e acompanhar actividades de apoio psicológico e psicopedagógico. 

 

O encaminhamento dos alunos deve ser efetuado preferencialmente por iniciativa do docente titular 

de grupo-turma/diretor de turma ou por outro agente educativo. O encaminhamento é efetuado 

mediante o preenchimento de formulário específico, no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/1vrrcp7P2lqhbVC1cC7mpWtlAcCotLYQvX2EIRupitlc/edit 

Nesta área de intervenção existem ainda programas de promoção de competências que são 

implementados de acordo com as necessidades do AEG e de grupos de alunos específicos. 

 

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL (OEP) 

A OEP vai muito mais além da ajuda aos alunos na escolha de um (per)curso após o 9º ano e/ou o 12º 

ano. Envolve ainda apoio no desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida, 

bem como o planear e executar atividades de informação e programas de orientação. 

O aluno, em conjunto com a sua família e o ambiente escolar, deverá acolher informação, assimilá-la 

de acordo com as suas identificações, possibilidades, necessidades e projetos pessoais, enquadrando 

expetativas e sensibilidade das opiniões dos Encarregados de Educação. 

 

Objetivos:  

- dinamizar atividades no envolvimento parental na seleção e orientação escolar/profissional, 

- dinamizar o empenho da comunidade educativa na inventariação de respostas alternativas do AEG, 

- executar avaliação com vista à orientação escolar e profissional a alunos do 9º ano e do 12 º ano, 

- executar avaliação e aferição de alunos a partir do 5º ano, objetivando respostas alternativas ao 

programa académico existente, 

- implementar dinâmicas e visitas de estudo a contextos reais e profissionais, 

- dinamizar visitas de estudo a feiras profissionais, 

- participar em feiras profissionais da região, 

- dinamizar palestras com profissionais e entidades externas, 

 

ECOSISTEMA DO AGRUPAMENTO 

O psicólogo deverá conhecer o funcionamento da organização,  por forma a promover e potenciar a 

articulação com as restantes valências (Mediação, Gabinete de Apoio ao Aluno, Clubes e Projetos), 

construindo respostas em: 

- inventariação de necessidades, 

- promoção de respostas, 

- dinamização do ecossistema, 

- dinamização em formação. 

- dinamização em ações dirigidas ao ecossistema. 

https://docs.google.com/forms/d/1vrrcp7P2lqhbVC1cC7mpWtlAcCotLYQvX2EIRupitlc/edit
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ESCOLA/PAIS- ALUNOS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

O sistema educativo abarca os sistemas primários de construção dos seus alunos e das suas famílias. 

O psicólogo deverá “… saltar para uma relação, não de ajuda, mas de quase conjugalidade...”. 

Enquanto que a Organização é dominada pelas estruturas, a Família é dominada pela relação e 

respetiva qualidade. 

Objetivos: 

- dinamizar informação aos Pais/EE no âmbito da Orientação Vocacional, 

- dinamizar encontros/formação contínua e reflexão (Programa Ser Família), 

- dinamizar formação de acordo com as necessidades manifestas, 

- dinamizar acolhimento à família como parceiro prioritário na Escola. 

 

O psicólogo deverá fluir de acordo com as necessidades e aglutinar as carências do sistema educativo 

a uma intervenção assertiva de acordo com o projeto Educativo da Escola/Agrupamento, 

colaborando com  os órgãos de gestão e administração e com parceiros institucionais do AEG. 

 

Guia, Agrupamento de Escolas, outubro de 2015 


