PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA – 2017/2021
SPO – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO


OBJETIVOS:


Prestar um serviço de qualidade aos utentes com celeridade e rigor, ao nível do apoio psicopedagógico, da
relação com a comunidade educativa e da orientação escolar e profissional.



Contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa de crianças e jovens com
necessidades especiais e planear as medidas de intervenção mais adequadas, articulando a sua ação com
outros serviços especializados, nomeadamente das áreas de Educação Especial da Saúde e da Segurança
Social.



Reforçar a dimensão humana com competência e lealdade, promovendo o espírito de equipa, conducente
a um bom clima de Escola.



COMPETÊNCIAS:

1. Ao nível dos apoios psicopedagógicos:
 Colaborar com os educadores e professores na elaboração dos programas educativos Individuais, prestando
apoio psicopedagógico às atividades educativas;
 Identificar e analisar causas de insucesso escolar e propor as medidas tendentes à sua eliminação;
 Proceder à avaliação global de situações com problemas de desenvolvimento, com dificuldades de
aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o apoio psicopedagógico mais
adequado;
 Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação especial,
tendo em vista a individualização do ensino bem como a adequação de currículos e programas;
 Propor, de acordo com os pais e em colaboração com os serviços competentes, o encaminhamento dos
alunos com necessidades educativas especiais para modalidades adequadas de resposta educativa.
2. Ao nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa:
 Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de direção, administração e gestão do agrupamento
em que se insere;
 Colaborar em todas as ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade
obrigatória, o abandono precoce e o absentismo sistemático;
 Articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da Saúde e da Segurança
Social, de modo a contribuir para o correto diagnóstico e a avaliação sócio – médico – educativa de crianças
e jovens com necessidades especiais e planear as medidas de intervenção mais adequadas;
 Participar no processo de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar tendo em vista a elaboração dos
programas educativos individuais, acompanhando a sua concretização;

 Participar em experiências pedagógicas bem como em projetos de investigação em ações de formação de
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pessoal docente e não docente;
 Desenvolver ações de informação e sensibilização junto dos pais e encarregados de educação, no que
respeita às condicionantes do desenvolvimento e da aprendizagem numa perspetiva de aconselhamento
psicossocial.


OPERACIONALIZAÇÃO:

Elaborar um plano de atividades. Ao nível dos apoios psicopedagógico, do apoio ao desenvolvimento do
sistema de relações da comunidade educativa:


Avaliação global dos alunos.



Participação no processo de avaliação multidisciplinar tendo em vista a elaboração dos PEI.



Apoio psicopedagógico às atividades educativas e aos alunos.



Atendimento de alunos encaminhados pelo diretor.



Acompanhamento de alunos sinalizados pelos Conselhos de Docentes / de Turma.



Colaboração com os diretores de turma / professores titulares de turma.



Elaboração de relatórios.



Reuniões:





Reuniões do Grupo de Educação Especial e SPO;



Reuniões de Conselhos de Turma.

Contactos com outras Instituições:


Equipa de pedopsiquiatria do Hospital de S. Francisco Xavier;



Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Carnaxide/Oeiras;

Carnaxide, 01 de setembro de 2018
O Diretor
António de Jesus Seixas
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