Serviço de Psicologia e Orientação pretende ser um contributo para o desenvolvimento integral
dos alunos na construção da sua identidade pessoal ao longo de todo o percurso escolar. O
Serviço dispõe de uma psicóloga, que exerce a sua ação regendo-se pelo código ético e
deontológico aplicável à sua área profissional, com regulação pela Ordem dos Psicólogos
Portugueses.
Os seus domínios de intervenção são:
- Apoio Psicológico e Psicopedagógico
O SPO procura promover o sucesso escolar apoiando os alunos no seu processo de
aprendizagem e de integração no sistema de relações interpessoais da comunidade escolar.
Assegura também , em colaboração com outros serviços competentes, designadamente os de
educação especial, a avaliação e acompanhamento de alunos com necessidades educativas
especiais, sendo definidas estratégias educativas e apoios especializados adequados.
No Serviço é prestado apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores,
pais e encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o
sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas;
- Apoio ao Desenvolvimento do Sistema de Relações da Comunidade Educativa
A intervenção do psicólogo em contexto escolar implica necessariamente um trabalho em
equipa, através de estratégias articuladas com os vários intervenientes da Comunidade
Educativa, nomeadamente, equipa multidisciplinar no GAAF, Órgãos de Gestão e com os demais
profissionais de educação da escola, bem como outras entidades e serviços da comunidade
envolvente (saúde, emprego, organismos ligados a formação profissional, outras escolas, etc.)
procurando dar as respostas mais adequadas às diferentes solicitações;
O Psicólogo escolar desenvolve ações que promovem o envolvimento parental na escola.
Colabora também em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores, bem
como realizar e promover a investigação nas áreas da sua especialidade.
- Desenvolvimento de Ações de Orientação Escolar e Profissional
São desenvolvidas ações de aconselhamento pessoal e vocacional, individualmente e em grupo,
como objetivo de apoiar os alunos na construção do seu projeto de vida e nas escolhas nele
envolvidas, promovendo o autoconhecimento ao nível das características pessoais, valores,
interesses e capacidades e a informação sobre os diferentes percursos formativos com o intuito
de construir projetos de vida pessoais e profissionais devidamente consolidados.

No âmbito da Orientação Escolar e Profissional
Sítios de interesse de Exploração Vocacional
www.min-edu.pt
Sítio do Ministério da Educação, onde consta informação acerca de todos os ciclos de ensino,
incluindo os cursos do ensino secundário
www.dgidc.min-edu.pt
Sítio da direção geral de inovação e de desenvolvimento curricular onde consta informação
acerca de todos os ciclos de ensino, incluindo plano curricular dos cursos científico humanísticos
e restantes cursos do ensino secundário
www.anqep.gov.pt
Agência nacional para a qualificação e ensino profissional – toda a informação acerca dos cursos
em oferta pelo sistema educativo português para jovens e para adultos, destinatários, condições
de acesso, plano curricular e certificação.
www.dges.mctes.pt
Sítio da Direção Geral do Ensino Superior, Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino Superior especialmente importante para quem quer obter informação relativa ao ensino superior
www.iefp.pt
Sítio do Instituto de Emprego e Formação Profissional - especialmente importante para quem
procura emprego
www.cdp.portodigital.pt/profissoes/profissoes-com-futuro
Sítio da “cidade das profissões” onde, entre outras informações, podes obter conhecimento
sobre o mundo das profissões e suas saídas profissionais.

Formação Militar
Exército Português
www.exercito.pt
Força Aérea Portuguesa
www.emfa.pt
Marinha
www.marinha.pt

Formação Policial
Polícia Judiciária
www.pj.pt
Guarda Nacional Republicana
www.gnr.pt
Polícia de Segurança Pública
www.psp.pt

Informação sobre Escolas de Ensino Artístico Especializado, Escolas Profissionais e Centros de
Formação serão disponibilizadas pela Psicóloga aos alunos, durante as ações de
desenvolvimento vocacional.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
1- Sessões de orientação e informação vocacional para os alunos do 9ºano a iniciar no
1ºperiodo.
2 – Reunião de informação destinada aos Encarregados de Educação. A agendar em horário póslaboral no inicio do 2ºperiodo, com os objetivos de:
-Informar os pais acerca dos temas e atividades a desenvolver nas sessões com os seus
educandos;
-Fornecer material informativo sobre a tipologia de cursos de nível secundário
-Debater saídas profissionais e o papel dos pais no processo de reflexão e tomada de decisão
vocacional dos filhos. Estão ainda previstas pequenas reuniões individuais com os E.E
interessados e respetivos educando, para clarificação de dúvidas concretas sempre que
necessário.
3. Visita de estudo a feira de Orientação Vocacional e/ou Mostra de Ensino a realizar na Escola
4. Apoio às matrículas do 10º ano. Está prevista a presença da Psicóloga nas matrículas no 10º
ano e apoio aos Diretores de Turma.

