Plano Anual de Atividades
Serviço de Psicologia e Orientação (8 atividades)
Atividades

GAPE - Gabinete
de Apoio aos Pais
e Encarregados de
Educação

Período Calendarização

1º

Dinamizadores

2017-09-27 Psicólogas do SPO

Parcerias

Outros serviços
da comunidade

Colaborações

Objetivos

Eixos

Orçam.

O Gabinete de Apoio aos Pais e Eixo 1 - Sucesso educativo s/custos
Encarregados de Educação
Melhorar o Sucesso
(GAPE) pretende desempenhar
Escolar.
um papel de mediação entre a
escola e a família,
Promover uma cultura
consubstanciado num serviço de
de respeito e
apoio, com a finalidade de ajudar,
cidadania.
aconselhar e apoiar os pais e
encarregados de educação, na
Promover a inclusão e
procura de resolução de
a integração escolar e
problemas quotidianos e
social.
estabelecer estratégias de
intervenção de combate à
Diminuir o absentismo
exclusão social dos alunos e das
e o abandono escolar.
próprias famílias. Procura
Eixo 3 - Construção da
fortalecer relações, criar
identidade.
envolvimentos e estabelecer
parcerias, contribuindo assim para
Promover a educação
o sucesso educativo de todos os
para a saúde e o bem
alunos e para o seu bem-estar nas
estar físico e
diferentes dimensões: individual,
emocional.
familiar, escolar e social.
Ao longo do ano letivo pretende-se
alcançar os seguintes objetivos:
(1) Apoiar as famílias nas suas
problemáticas; (2) Contribuir para
o desenvolvimento de
competências parentais; (3)
Orientar os pais e encarregados de
educação na procura de respostas
institucionais às necessidades
sentidas no seio familiar; (4)

Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a
cooperação com a
comunidade.

Dinamizar reuniões com os pais e
encarregados de educação,
proporcionando um espaço de
partilha; (5) Dinamizar ações de
formação ou workshop’s
temáticos, sobre as caraterísticas
desenvolvimentais e fatores de
risco das crianças e jovens; (6)
Recolher dados junto das famílias,
para contribuir para um maior
conhecimento da realidade social
dos alunos; (7) Aconselhar e
acompanhar os pais e
encarregados de educação de
alunos em situação de risco,
articulando com os vários
profissionais e serviços
especializados da comunidade; (8)
Colaborar em iniciativas que visem
a aproximação entre a escola e a
família, a igualdade de
oportunidades e o sucesso escolar
dos alunos.
2º
Sessões de
Informação para os
11º anos

2º
Sessões de
Informação para os
12º anos

2017-09-27 Psicóloga Ana
Cristina Rosário

2017-09-27

Esclarecer dúvidas dos alunos
relativamente aos exames
nacionais;
Informar sobre as condições de
acesso ao ensino superior;
Efetuar levantamento de
interesses e prestar o
aconselhamento necessário
relativamente aos cursos e às
profissões.

Eixo 1 - Sucesso educativo

Esclarecer dúvidas sobre o
acesso ao acesso ao ensino
superior;
Efetuar levantamento de
interesses e prestar o

Eixo 1 - Sucesso educativo

s/custos

Melhorar o Sucesso
Escolar.
Diminuir o absentismo
e o abandono escolar.

Melhorar o Sucesso
Escolar.
Diminuir o absentismo

s/custos

aconselhamento necessário
relativamente aos cursos e às
profissões.
Visita de Estudo à
FUTURÁLIA Salão de Oferta
Educativa,
Formação e
Empregabilidade

2º

3º
Sessão de
Informação aos
Pais/ Encarregados
de Educação sobre
as alternativas
após o 9º ano

Visita de estudo à
ESAG

Programa de
Orientação
"Planear o Meu
Futuro"

3º

2018-03-14 Psicólogas do SPO

Eixo 1 - Sucesso educativo
Visitar a Futurália - Feira de
Educação, Formação e Orientação
Melhorar o Sucesso
Educativa
Escolar.
Contatar diretamente com alunos e
professores de diferentes
instituições de formação escolar e
profissional (nacionais e
internacionais)
Conhecer os cursos e as
profissões nas áreas de interesses
pessoais.

s/custos

Eixo 1 - Sucesso educativo
- Divulgar a oferta formativa ao
nível do ensino secundário;
Melhorar o Sucesso
- Esclarecer dúvidas relativamente
Escolar.
aos cursos do ensino secundário;
- Sensibilizar os pais e
Eixo 3 - Construção da
encarregados de educação para o
identidade.
seu papel importante ao nível da
orientação vocacional.
Promover o trabalho
colaborativo.

s/custos

Diretores de
Turma

Visitar a ESAG
Contatar diretamente com alunos e
professores do ensino secundário
Conhecer a oferta formativa da
ESAG ao nível do ensino
secundário

s/custos

Diretores de
Turma, pais e
encarregados de
educação dos
alunos do 9º ano

Eixo 1 - Sucesso educativo s/custos
Promover o desenvolvimento
vocacional dos alunos do 9º ano
Melhorar o Sucesso
de escolaridade, a partir da
Escolar.
aquisição de conhecimentos,
atitudes e competências, que
Promover uma cultura
possibilitem aos alunos aprofundar
de respeito e
o conceito de si próprio, que

Diretores de
Turma do 12º
ano

2017-09-27 Psicóloga Ana
Cristina Rosário

2018-06-01 Psicólogas do SPO

-Ao
longo
do ano
lectivo
.

Psicóloga Ana
Cristina Rosário em
colaboração com os
Diretores de Turma de
9º ano

Instituições de
formação escolar
e profissional da
região

e o abandono escolar.

cidadania.
facilitem a exploração e a
otimização de percursos
Promover a inclusão e
educativos e profissionais, em
a integração escolar e
particular no que diz respeito às
social.
áreas de atividades preferidas.
Assim, ao longo do ano letivo o
Diminuir o absentismo
que se pretende é ajudar os alunos
e o abandono escolar.
a prepararem a formulação e
implementação de projetos
Eixo 3 - Construção da
vocacionais, com particular
identidade.
incidência na transição para o 10º
ano de escolaridade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a
cooperação com a
comunidade.
-Avaliação e Apoio Ao
Psicológico a
longo
Alunos
do ano
lectivo
.

Psicólogas do SPO

Eixo 1 - Sucesso educativo s/custos
Articulação com Professores
Proceder à avaliação global de
outros serviços Titulares/
situações relacionadas com
Melhorar o Sucesso
da comunidade Diretores de
problemas de desenvolvimento,
Escolar.
(saúde,
Turma/ Pais e
com dificuldades de
segurança social, Encarregados de aprendizagem, com competências
Promover uma cultura
CPCJ--)
Educação/
e potencialidades específicas,
de respeito e
Professores de procedendo ao encaminhamento
cidadania.
Educação
para outros serviços, quando
Especial e outros necessário;
Promover a inclusão e
Técnicos
a integração escolar e
Intervir, a nível psicológico e
social.
psicopedagógico, na observação,
orientação e apoio dos alunos,
Diminuir o absentismo
promovendo a cooperação de
e o abandono escolar.
professores, pais e encarregados
de educação, em articulação com Eixo 3 - Construção da
identidade.
recursos da comunidade.
Promover a educação
para a saúde e o bem
estar físico e
emocional.

Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a
cooperação com a
comunidade.

