
Nº COD Atividade Principal Objetivo Dinamizadores Público-alvo
Calenda 

rização
frequência

0,1 Serviço de Psicologia e Orientação vocacional

SPO 327 10 Divulgação do SPO 
Informar os pais/EE acerca do programa de 

orientação vocacional com os alunos do 9º ano;
Psicóloga Pais EE DT 2014.09

Início do 

ano letivo

SPO 328 10
Programa de orientação 

vocacional    “9.º ano….e agora?”

Ajudar o aluno a explorar o conhecimento de si 

próprio;     Sensibilizar os alunos para a 

importância de planear a carreira vocacional e 

os projetos de vida;   Dar a conhecer a 

estrutura e as diferentes alternativas do 

Sistema Educativo;    Orientar os alunos nas 

escolhas vocacionais.

Psicóloga Alunos do 9.º ano 2014.09

Ao longo 

do ano 

letivo

SPO 329 10

Atendimento no âmbito da 

orientação escolar e vocacional; 

escolha da faculdade.

Esclarecer dúvidas relativamente a percursos 

formativos ou escolhas vocacionais, bem como 

na escolha do estabelecimento de ensino a 

frequentar-faculdade/instituto.

Psicóloga
Alunos               

9.º e 12º anos
2014.09

Ao longo 

do ano 

letivo

SPO 330 10 Atendimento de EE/Pais
Esclarecer acerca de percursos educativos ou 

escolhas dos seus educandos.
Psicóloga

Alunos               

9.º e 12º anos
2014.09

Ao longo 

do ano 

letivo

SPO 331 10
Identificação de alunos com 

necessidade de apoio 

Contribuir para a melhoria do comportamento 

dos alunos, da sua integração na vida escolar e, 

consequentemente, para o sucesso académico.

Psicóloga/DT

Alunos 

referenciados por 

DT, Pais, EE, 

Prof. 

Ass.Op.,etc.

2014.09
Ao longo 

ano letivo

SPO 332 10 Atendimento aos EE/Pais
Recolher informações acerca do aluno e da 

família.
Psicóloga

Alunos 

referenciados
2014.09

Ao longo 

ano letivo

SPO 333 10 Avaliação Psicológica
Contribuir para a melhoria do comportamento 

dos alunos, da sua integração na vida escolar.
Psicóloga Alunos 2014.09

Ao longo 

ano letivo



SPO 334 10
Estudos de casos e planeamento 

das intervenções

Contribuir para a melhoria da integração dos 

alunos e sucesso nas aprendizagens e 

consequente sucesso académico.

Psicóloga     

Professores          DT     

EE

Alunos 2014.09
Ao longo 

ano letivo

SPO 335 10
Articulação com o Departamento 

de Educação Especial

Contribuir para a melhoria do processo de 

inclusão e integração escolar. 

Psicóloga               

Professores de 

Educação Especial

Alunos propostos 

ou abrangidos 

pelas medidas do 

ensino especial

2014.09
Ao longo 

ano letivo

SPO 336 10
Articulação com a Equipa do 

GAAF

Reunir, avaliar e planear medidas de 

intervenção que conduzam à melhoria de 

comportamentos desadequados.

Equipa do GAAF               

Psicóloga

Alunos com 

problemáticas 

psicossociais e 

familiares

2014.09
Ao longo 

ano letivo

SPO 337 10 Articulação com outras equipas

Avaliar e planear medidas de intervenção que 

contribuam para a melhoria do sucesso 

educativo. 

Outros intervenientes          

Psicóloga     
Alunos 2014.09

Ao longo 

ano letivo

SPO 338 10 Colaboração com a Direção

Contribuir na promoção de medidas e ou 

projetos que visem o sucesso académico 

escolares e prossecução dos objetivos na 

educação para a cidadania.

Direção               

Psicóloga  

Comunidade 

educativa
2014.09

Ao longo 

ano letivo

SPO 339 10

Articulação com as estruturas de 

coordenação e supervisão 

pedagógica

Articular a ação do SPO com a comunidade 

escolar.
Psicóloga/DT/EE Alunos 2014.09

Ao longo 

ano letivo

SPO 340 10 Reuniões com Pais/EE
Contribuir para a melhoria do processo de 

aprendizagem dos alunos.

Psicóloga            

Pais/EE
Alunos 2014.09

Ao longo 

ano letivo

SPO 341 10

Contatos com instituições e 

entidades diversas; outras 

escolas

Contribuir para a melhoria do processo de 

aprendizagem dos alunos e do sucesso 

académico.

Psicólogos;           

Membros da 

comunidade 

envolvente

Alunos 2014.09
Ao longo 

ano letivo

SPO 342 10 Articulação entre SPOS
Partilha de experiências e de saberes entre 

serviços; de materiais; estudos de caso.
Psicólogos dos SPO Alunos 2014.09

Ao longo 

ano letivo



SPO 343 10 Formação técnico-científica

Aplicar novas técnicas e metodologias no 

exercício das competências do SPO, 

designadamente ao nível do rigor técnico e 

científico.

Psicóloga Alunos 2014.09
Ao longo 

ano letivo

SPO 344 10

Articulação com as estruturas de 

coordenação e supervisão 

pedagógica

Articular a ação do SPO com a comunidade 

escolar.
Psicóloga/DT/EE Alunos 2014.09

Ao longo 

ano letivo

SPO 345 10 Visitas de estudo    Futurália

Dar a conhecer as diferentes alternativas do 

sistema educativo; aproximação à realidade 

profissional.

Psicóloga/DT
Alunos               

9.º e 12º anos

2015.03.   

11/14

2.º 

Período

SPO 346 10 Divulgação do SPO 

Sensibilizar os pais/EE para o processo de 

tomada de decisão que as opções escolares e 

profissionais envolvem.

Psicóloga Pais EE DT 2015.04
Início do 

3º período

SPO 347 10 Congresso do 9º ano

Dar a conhecer aos alunos os cursos do ensino 

secundário que a nossa escola oferece e o 

programa das disciplinas específicas 

SPO e coordenadores 

dos departamentos
Alunos do 9º Ano 2015.04

Início do 

3º período

SPO 348 10

Apoio, no âmbito do programa 

vocacional, às matrículas dos 

alunos do 9.º ano

Apoiar no processo de matrícula. Psicóloga/DT Alunos do 9.º ano 2015.04
3.º 

Período

SPO 349 10
Encaminhamento para cursos 

profissionais; cursos vocacionais

Facilitar e Apoiar a integração do aluno no 

percurso escolhido.
Psicóloga/DT

Alunos      2º e 3º 

ciclos
2015.04

3.º 

Período


