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Enquadramento 

O presente relatório respeita ao trabalho desenvolvido pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

de acordo com o plano anual de atividades para o ano letivo de 2018/2019, no Agrupamento de 

Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva. 

No decorrer deste ano letivo, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) visou promover a existência 

de condições que assegurassem a plena integração escolar, a equidade e adequação de respostas e 

intervenções, a inclusão e o sucesso educativo dos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento 

integral. Propôs-se ainda a melhorar a rede de relações recíprocas indispensáveis ao desenvolvimento 

pessoal, interpessoal e comunitário no contexto escolar, nomeadamente na promoção de uma 

aproximação da família à escola e na intervenção articulada com outras entidades e instituições 

locais, regionais e nacionais. Por último, deteve sob pano de fundo de toda a intervenção a melhoria 

do bem-estar, motivação e desempenho de docentes e assistentes. 

Áreas de Intervenção 

Considerando a legislação em vigor, a realidade do contexto em que opera e o projeto educativo 

deste Agrupamento, o trabalho desenvolvido enquadrou-se em três níveis: 1. Desenvolvimento de 

ações de orientação escolar e profissional; 2. Apoio psicológico e psicopedagógico; e, 3. Apoio ao 

desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa. 

1. Desenvolvimento de Ações de Orientação Escolar e Profissional,  

O Programa de Desenvolvimento Escolar e Profissional, “Caminho(s)”, criado pela 

psicóloga do SPO, foi este ano recriado e reinvestido numa lógica de maior coerência face ao 

perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, às ofertas e especificidades educativas e 

formativas e à realidade em mudança quer do mundo laboral, quer do contexto social.  

Ajustado ao perfil, número de alunos e necessidades de cada uma das turmas de 9ºano (A, B 

e C), decorreu entre 12 a 16 sessões estruturadas (com atividades formais, informais), 

desenvolvidas em articulação com as DTs. Assim, este processo abrangeu um total de 69 (9ºA, 

20 alunos; 9ºB, 20 alunos; 9ºC, 29 alunos). 

Destes 69 alunos, 68 realizaram visita in locco às Escolas da cidade que permitem 

prosseguimento do percurso escolar e formativo. A destacar ainda que 3 alunos realizaram 

também um Ws em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.  

Foi realizada uma entrevista final de devolução de dados e reflexão face à tomada de decisão 

final. A esta entrevista, a maioria dos alunos compareceram acompanhados de pares. Houve 

assim um decréscimo dos pais/EEs que acompanharam os alunos neste importante momento 

decisivo. 



 

O processo contou ainda com o apoio da Psicóloga na realização das matrículas, de forma a 

que os alunos se pudessem socorrer deste auxílio para efetivação das matrículas, caso 

considerassem necessário. A realçar aqui que, a totalidade dos alunos manteve as decisões 

encontradas no programa. 

 

Este nível de intervenção - Orientação Escolar e Profissional – foi realizada uma intervenção 

precoce do processo, mediante desenvolvimento de 4 sessões junto de 14 alunos da turma 

8ºPCA. 

 

Foram analisados 63 casos de alunos com vista a uma reorientação do percurso educativo do 

próximo ano. Destes 2 compareceram a entrevista com pais e DTs para reflexão sobre 

percursos educativos diferenciados (Distância e Doméstico), enquadramento legal e tramito a 

seguir. Outros 23 alunos compareceram a entrevista individual, para ponderar integração em 

PCA. que permitiu da definição de 3 turmas PCA (7ºano, 8ºano e 9ºano). Este trabalho decorreu 

mediante a análise da legislação em vigor, a articulação com diretores de turma, conselhos 

de turma e direção. 

  

O SPO considera que o trabalho junto destes 146 alunos se constituiu como fundamental para 

a continuidade do percurso escolar/formativo dos jovens, assegurando a escolaridade 

obrigatória e a promoção do sucesso escolar. Por último, importa salientar que, a par do 

indicado e, ao longo de todo o ano letivo, a psicóloga se disponibilizou para que todos os 

alunos interessados pudessem recorrer ao Serviço de Psicologia para recolher informação e 

desenvolver os seus projetos escolares e profissionais.  

 

As estratégias de melhoria no que se prende ao Desenvolvimento de Ações de Orientação Escolar 

e Profissional contemplam a continuidade do trabalho desenvolvido com as turmas de 9ºano, pese 

embora, com uma maior incidência quer no agendamento das sessões de devolução de resultados 

(que devem no próximo ano ser antecipadas), quer na insistência e envolvência dos encarregados 

de educação. 

Face a todo este processo é feita uma avaliação muito positiva, baseado no feedback dado pelos 

alunos e pais/encarregados de educação, que referiram a importância de um trabalho 

aprofundado, fundamentado nas questões pessoais e de vida (autoconhecimento), nos testes 

formais, nas características do mundo profissional e do mercado de trabalho e profissões futuras. 

Enalteceram nesta avaliação, a importância de um momento estruturado de feedback dos 

resultados do Programa e de reflexão face à tomada de decisão.  

 

 

 



 

2. Apoio Psicológico e Psicopedagógico  

O Serviço procurou promover o sucesso escolar dos alunos, identificando dificuldades e 

necessidades que estão na base de problemas de aprendizagem, explorando estilos de 

aprendizagem, promovendo o desenvolvimento de competências para o estudo e fomentando 

o treino para o trabalho autónomo e a motivação para o estudo. Desenvolveu intervenções 

dirigidas a alunos com fragilidades no relacionamento interpessoal/psicossocial, com 

problemas de comportamento, comportamentos de risco, fragilidades emocionais e em 

situação de crise/conflito. Em suma procurou contribuir para a plena inclusão dos alunos do 

agrupamento, para a melhoria das aprendizagens e bem-estar. 

Todos os pedidos efetuados mediante ficha de sinalização foram alvo de atenção e foi 

facultada uma resposta. 

 

Esta intervenção especializada, ainda que com diferentes graus de formalidade, frequência e 

intensidade, abrangeu 302 alunos do Agrupamento. Destes alunos, 25 frequentaram o pré-

escolar, 153 frequentavam o 1º ciclo, 84 o 2º ciclo e 40 o 3º ciclo. 

 

Especificando, realizou-se consultadoria a agentes educativos (“Time do Prof”), 

encarregados de educação (“Hora da Família”) e assistentes (“Assistente a equipa 

pertinente!”), com vista à adequação de estratégias e melhoria dos processos de ensino-

aprendizagem e de acompanhamento dos alunos. Este trabalho decorreu pela presença da 

psicóloga em momentos informais e formais.  

Procedeu-se à avaliação especializada de 4 alunos, com realização de relatório técnico. 

Colaborou-se de forma estreita e regular com a Equipa de educação especial e com a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

Foram criados, de acordo com as necessidades avaliadas e as dinâmicas instaladas Programas 

de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais - “Atenção à Emoção”, 

desenvolvidos em 9 turmas (1 de pré-escolar, 2 de 2ºciclo e 6 de 1ºciclo). Importa referir que, 

apesar de previamente estruturadas, se procedeu ao ajuste de cada uma das dinâmicas e 

atividades desenvolvidas ao grupo turma.   

A intervenção em grupo turma, contemplou ainda o acompanhamento regular em grupo-turma 

do 7ºPCA e pontualmente do 8ºPCA. 

 

Sugere-se, enquanto estratégias de melhoria da qualidade destes serviços, a criação de um 

tempo (2 horas semanais) destinado a avaliações e elaboração de relatórios e pareceres e, a 

criação de um tempo específico para realização de tarefas burocráticas e registos POCH (2h 

semanais, pelo menos). As estratégias de melhoria contemplam ainda a sensibilização à 

comunidade para os timings de efetivação das sinalizações e para a continuidade de 



 

hierarquização das prioridades. Por último a realização de uma reunião com os professores de 

1ºciclo no início do ano letivo, a fim de esclarecer aspetos do fluxograma e as diferentes atividades 

do SPO e áreas de intervenção face aos diferentes níveis (multinível). 

A avaliação do Apoio Psicológico e Psicopedagógico destaca pela positiva o desenvolvimento de 

programas preventivos junto dos grupos turmas e a consultadoria estruturada em alguns conselhos 

de turma. A generalidade dos alunos que beneficiaram de intervenção individual destacaram os 

sentimentos de compreensão e escuta ativa, a utilidade das estratégias delimitadas em sessão e 

a experiência da psicóloga no trabalho com jovens em vários contextos (comunitário, educacional 

e clínico). 

 

3. Apoio ao Desenvolvimento do Sistema de Relações da Comunidade Educativa 

O SPO procurou de forma constante realizar uma leitura informal das necessidades e dinâmicas 

contextuais e agir no sentido da criação de respostas às mesmas. Procurou estabelecer pontes e 

pontos de comunicação e trabalho com entidades/instituições, intervir prontamente face ao 

estabelecimento de relações harmoniosas entre os alunos e entre os vários agentes da comunidade 

educativa. Agiu com intuito de aproximar as famílias ao contexto escolar, colaborar ações 

comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, o abandono 

precoce e o abandono sistemático. Objetivou em todos os momentos o apoio e bem-estar de todos 

os agentes da comunidade e o contributo para o clima laboral positivo. Assim, estes objetivos 

consubstancializaram-se mediante: 

 - aproximação da psicóloga aos jovens e adultos – momentos informais em prol do 

estabelecimento de relações que fomentassem pedidos de ajuda, privilegiassem a leitura das 

necessidades de intervenção formal e informal e resolução imediata de crise. Conjuntamente, 

momentos que fomentassem uma intervenção preventiva, nomeadamente, através da 

valorização e reforço dos aspetos positivos das pessoas e do agrupamento. 

 - articulação com entidades/serviços e parceiros - Realizaram-se contactos 

informais e formais (emails, telefonemas e reuniões) com o Centro de Saúde, Hospital de 

Satarém, Hospital de Coimbra, IPO Lisboa, Segurança social, CPCJ, Aldeias SOS/CAFAP, EMAT, 

“O Ninho”, Escola Profissional de Rio Maior, Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva 

Ferreira, EB 2,3 Marinhas do Sal, EHTO, Nariz Vermelho, Terapeutas do Riso, CMRM, Advogados 

(entre outros) no sentido de promover uma integração e desenvolvimento plenos dos alunos 

da escola e o bem-estar da comunidade. 

-  Conselho Pedagógico e EMAEI - colaboração face a estratégias e documentos estruturantes 

do Agrupamento, participando nas reuniões ordinárias e extraordinárias e exercendo as 

competências inerentes a este serviço.  

- Colaboração estreita com diretores de turma ou outros professores e intervenção em 

conselhos de turma para identificação de necessidades e desafios, discussão de estratégias 

e medidas de promoção do sucesso escolar e ações de consultadoria formal e informal com 



 

vista ao desenvolvimento integral dos alunos. Neste âmbito colaborativo com professores 

titulares de 1ºciclo foi realizada uma ação formal sobre regras pela positiva e relação positiva 

com famílias. 

- Articulação com a educação especial, na deteção de alunos com necessidade de medidas 

de educação inclusiva, avaliação e estudo das intervenções adequadas a cada situação e 

participação nas reuniões. O SPO também apresentou de propostas concretas para realização 

das atividades de departamento (Dia do Autismo, Jornadas Culturais, por ex.) 

- Gabinete de Apoio ao Aluno, mediante a partilha de informação relevante, o apoio na 

resolução de alguns momentos de crise/conflito e auxilio na clarificação de prioridades e 

necessidades de tutorias. Procurou-se ainda envolver esta valência no Dia do Nariz vermelho. 

- Aproximação das famílias à escola, este serviço criou um horário semanal pós-laboral para 

receber os pais/encarregados e educação e outros agentes educativos que interagem com os 

alunos do agrupamento em contextos distintos do escolar. Esteve presente na Festa das Sopas, 

Reuniões de Apresentação de início do ano, em algumas reuniões de pais e em Festas de Final 

de Ano. 

- Realização de formação e consultadoria a Assistentes do Agrupamento com vista à melhoria 

das relações entre elementos da equipa, à clarificação das funções, à consciencialização da 

importância da função e melhoria das atitudes. Ainda que ténues algumas mudanças, foram 

sentidas melhorias algumas melhorias na abordagem aos alunos e no espirito cooperativo entre 

a equipa. 

- Participação em ações de convívio como: almoço convívio de Natal, jornadas culturais, 

espetáculo multimédia, entrega de diplomas de quadro de excelência, mérito e valor 

desportivo, festa das sopas, jantar de finalistas, festas de final de ano, convívio de final de 

ano de professores, almoços convívio da educação especial e 1ºciclo, almoço informal semanal 

das psicólogas dos vários Agrupamentos de escolas de Rio Maior, etc. 

- Estreita articulação com a Direção, no sentido conhecer o objetivos da intervenção deste 

Serviço, agir de acordo com as diretrizes do Agrupamento, partilhar informação relevante 

sobre alunos e classe docente, construção de metas comuns, adaptação de ações e medidas, 

apoio na tomada de decisões. 

- Projetos e ações de envolvência e divulgação do agrupamento, famílias e parceiros, 

conseguida mediante o desenvolvimento de atividades como “Dia dos Sorrisos”, “Dia do Nariz 

Vermelho” e projeto criativo e concurso solidário “Galeria de Sonhos”. Ainda de acordo com 

a representação e envolvência do Agrupamento, o SPO participou em reuniões e ações a 

propósito do projeto IncludED, Erasmus+ KA1, European SchoolNet. Dinamizou ações no 

âmbito Erasmus+ com pais, com departamento de Eucação Especial e com países visitantes 

“Growth mindset” e apresentou uma partilha nas jornadas “Escola que queremos”. Com o 

mesmo intuito e de modo informal apoiou ações de divulgação Erasmus+ de outros grupos de 

trabalho e preparativos de outras comunicações efetivadas por colegas. 



 

 

Como ações de melhoria da intervenção a este nível sugere-se a continuidade do trabalho 

realizado, procurando incutir o bem-estar laboral e espirito de equipa, a realização de projetos 

com envolvência de todo o agrupamento e a integração consolidada das atividades de 

consultadoria enquanto mais-valia ao sistema de ensino-aprendizagem e de relações. Deve ainda 

procurar-se aumentar a consciencialização do SPO enquanto um serviço de intervenção em várias 

áreas e níveis e enquanto mais valia do Agrupamento. 

A intervenção a este nível não foi formalmente avaliada, contudo depreende-se a importância do 

trabalho desenvolvido pelo aumento de solicitações crescente e pelo impacto dos projetos 

desenvolvidos. O feedback informal facultado por parte dos diversos professores permite reforçar 

a importância do papel do psicólogo na escola enquanto moderador das relações, na promoção do 

sucesso educativo e prevenção de situações de abandono escolar. 

 

Sob pano de fundo de toda a intervenção do SPO, há ainda a salientar a Autonomia Técnica, a 

Formação Científica, Ética e Deontológica. A profissional que integra os serviços procurou dispor de 

autonomia técnica e científica, respeitando e preservando a confidencialidade e os conhecimentos 

adquiridos e reconhecidos pela ordem dos Psicólogo Portugueses na área educacional, clinica e 

comunitária. 

Na prática procurou-se respeitar em cada intervenção as normas éticas e deontológicas do exercício 

da psicologia, salvaguardando da privacidade dos alunos e das suas famílias, a cultura e os princípios 

do Agrupamento, assim como o fluxograma de intervenções delineado. 

De forma a garantir o maior profissionalismo e qualidade do serviço, procurou-se avaliar 

constantemente a prática e atuar do sentido de colmatar as falhas detetadas. Sob o mesmo intuito, 

a psicóloga participou em várias Jornadas e Formações, destacando-se aqui a conclusão da formação 

de Promoção de Competências Pessoais e Socias no 1ºciclo e Gestão Positiva de Sala de aula, 

promovida pela DGE e concluída com 20 valores.  

 

Perante tudo o referido, avalia-se globalmente a intervenção do SPO como muito positiva, a qual 

não teria sido possível sem o trabalho de equipa, desenvolvido com todos os agentes da comunidade 

educativa e sem a dedicação e disponibilidade da técnica. 

 

Rio Maior, 22 de julho de 2017 

 

___________________________ 

Tânia Santos 

(Psicóloga,  OPP nº5910) 


