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FICHA DE CONTEÚDOS

Serviço de Psicologia e Orientação
As atribuições essenciais do Serviço de Psicologia e Orientação encontram-se no artigo 3º
do Decreto-Lei nº 190/91, de 17/05, tendo as mesmas sido definidas na sequência das
finalidades estabelecidas no artigo 29º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86,
de 14/10), que visam assegurar o apoio no desenvolvimento psicológico dos alunos e à sua
orientação escolar e profissional, bem como o apoio psicopedagógico às atividades
educativas e ao sistema de relações da comunidade escolar.
Página no Facebook
https://www.facebook.com/Serviço-de-Psicologia-e-Orientação-Ebspsol-1754206281562794/

Responsável
Psicóloga Helena Oliveira
Atribuições
Apoio Psicológico/Psicopedagógico
O desenvolvimento das atividades nesta área tem como objetivo prioritário proceder à
avaliação global de situações relacionadas com:
• dificuldades de aprendizagem;
• problemas de comportamento;
• dificuldades a nível afetivo-emocional;
• apoio à família e a toda a comunidade educativa.
Nesta área de intervenção, e a par de algumas atividades mais associadas à
avaliação ou sinalização, emergem e ganham particular relevo as atividades de
intervenção, indo estas para além dos casos e situações “problema”.
A articulação dos docentes com o Serviço de Psicologia e Orientação é fundamental,
quando existem casos de alunos em acompanhamento, para otimizar as estratégias
de intervenção.
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Orientação Escolar e Profissional
9º Ano
O 9º ano constitui um importante ponto de tomada de decisão para os jovens, pois, na
sua sequência existem vários percursos possíveis para a continuação de estudos, ou
para o ingresso no mundo do trabalho, sendo necessário dar uma atenção especial às
intervenções junto dos alunos deste nível de ensino.
É aplicado um programa composto por 10 sessões realizado em cada turma, com
início em janeiro e término em maio. Este programa é baseado no modelo de
desenvolvimento pessoal, psicologia positiva e psicologia transpessoal. Tem como
objetivo principal, estimular a maturidade vocacional dos alunos a fim de que
consigam resolver as tarefas que lhes são propostas para uma atividade profissional
futura e uma autonomização de tomada de decisão.
A temática das atividades tem por base o autoconhecimento (avaliação dos
interesses, valores e aptidões), o conhecimento do meio e a tomada de decisão.
Estas incluem: trabalho em pequenos grupos, pesquisa de informação acerca das
profissões, divulgação através de profissionais de diversas áreas, entrevista individual
ao aluno. As atividades decorrem nas áreas curriculares não disciplinares de
Formação Pessoal e Social.
Secundário
As sessões são realizadas em turno contrário ao da carga letiva, para que os alunos
não percam aulas.
O que se pretende ao longo do ano letivo é:
• dar a conhecer aos jovens mais ofertas formativas;
• solicitar informação acerca dos exames e das notas pedidas para os cursos dos
seus interesses;
• informar sobre outras saídas profissionais para quem não quer dar continuidade
aos estudos.
Além destes momentos, são realizados encontros individuais com os alunos sempre
que solicitados pelos mesmos, no sentido de esclarecer dúvidas adicionais.
Acompanhamento dos Cursos Profissionais, de Educação e Formação e
Percursos Curriculares Alternativos
Cursos Profissionais
A intervenção nos cursos profissionais é realizada pontualmente, sempre que
solicitado pelo diretor de turma, tendo em conta temáticas específicas que podem
surgir no contexto turma (ex.: gestão de conflitos).
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Apoio individualizado aos discentes (ex.: questões afetivo-emocionais)
esclarecimento de dúvidas relativas ao prosseguimento de carreira.

e

Cursos de Educação e Formação
Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são ofertas complementares criadas ao
abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2005/M, de 11/08, que permitem aos
alunos completarem o ciclo de estudos em que se encontram, através de percursos
formativos, com a duração de um ou dois anos.
Estes cursos permitem que adolescentes e jovens adquiram competências que os
preparem para o exercício de uma profissão mediante uma formação
predominantemente prática e da realização de um estágio.
Ao nível dos Serviços de Psicologia a intervenção passa pelo acesso e identificação
dos alunos candidatos aos cursos de educação e formação através de um processo
de orientação escolar e profissional.
Existe, igualmente, um programa a aplicar realizado em cada turma e composto por 5
sessões (mínimo).
A temática das atividades tem por base a promoção e integração das diferentes
dimensões implicadas no projeto de vida relativamente à carreira; a criação de
condições para os alunos identificarem passos importantes na sua educação ou
formação, experiência de trabalho e interesses, integrando-os de uma forma global e
sistemática, estimulando-os de uma atitude ativa, positiva e organizada.
Estas atividades decorrem nas áreas curriculares não disciplinares de Formação
Pessoal e Social.
Percursos Curriculares Alternativos
Os percursos curriculares alternativos destinam-se aos alunos do 3.ºciclo (na nossa
escola) com dificuldades de aprendizagem, insucesso escolar e risco de abandono
escolar. Os objetivos a atingir têm por base o sucesso escolar, promoção da
autoestima e capacidade de autonomia bem como adquirir métodos e técnicas mais
ativas na tomada de decisão.
As atividades a desenvolver realizam-se na aula de Formação Pessoal e Social em
articulação com o diretor de turma. As sessões serão distribuídas pelos 1º, 2º e 3º
períodos, nomeadamente duas a três sessões por período, consoante a aquisição de
conhecimentos dos alunos.
Consultadoria e Formação à Comunidade Educativa
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Proporcionar formação ao Corpo Docente e Não Docente, Encarregados de Educação e
Alunos.
Destinatários
Alunos de qualquer ano de escolaridade
Encaminhamento dos Alunos ao Apoio Psicológico
Os alunos poderão aceder ao Serviço de Psicologia e Orientação:

por livre iniciativa;

por deliberação ou recomendação das estruturas de gestão intermédia ou do
órgão de direção, administração e gestão da escola, com a anuência do
encarregado de educação.

por sinalização formalizada pelo:
✓
diretor de turma
✓
encarregado de educação
Localização
O gabinete está localizado no 1º piso da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol,
devidamente identificado.
Horário de Atendimento
Manhã: 09h – 12h30
Tarde: 13h – 15h30
Atividades Desenvolvidas
Criação de uns links com as notícias dos projetos/ atividades desencadeadas (última realizada aparece em 1.º
lugar)
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