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Resultados - Um contributo para o futuro

A proximidade 
facilita a relação, 

permite compreender 
as situações, articular 
com os vários atores, 
promovendo respos-

tas adequadas.

A participação na 
escola melhora o 

desempenho orga-
nizacional, aportando 
desenvolvimento aos 

jovens, famílias
e sociedade.

A intervenção 
precoce privilegia 
a prevenção, pro-
movendo condi-

ções necessárias ao 
sucesso educativo, 
nomeadamente a 

saúde mental.

Indivíduos motiva-
dos na construção 

do seu percurso 
educativo aumentam 

a probabilidade de 
sucesso - diminui-se o 
absentismo, o aban-
dono, melhoram-se 

resultados.

O desenvolvimento 
vocacional capacita

os indivíduos para  
tomar decisões e gerir 
a carreira favorecendo 

competências para 
a empregabilidade e 

motivação para apren-
der ao longo da vida.

A. Orientação Vocacional
“A orientação promove o desenvolvimento vocacional, 
uma das dimensões do desenvolvimento psicológico 
global.”

Ensino Básico
(9º ano) - Projeto de Exploração Vocacional

• entrega de folheto informativo aos alunos / enc. de 
educação e recolha das inscrições/autorizações
• sessões de informação no grupo turma sobre as opções 
após conclusão do ensino básico
• aplicação de questionários e provas para defi nição do 
perfi l de interesses/aptidões
• análise e discussão dos resultados, individualmente, 
com relatório fi nal
• apoio à concretização de atividades, em colaboração 
com os directores de turma, sobre o mundo das profi s-
sões.

Ensino Secundário
(Cursos Científi co-humanísticos e Profi ssionais)

• atendimento individual aos alunos para apoio no pros-
seguimento de estudos ou na reorientação do seu per-
curso
• dinamização de sessões de informação sobre prosse-
guimento de estudos / inserção no mundo do trabalho
• divulgação de informação no site da escola.

B. Avaliação / Apoio Psicológico / Apoio Psicope-
dagógico
“A prática psicológica pode ser considerada como um 
processo de ajuda às pessoas, por meios psicológicos, a 
confrontarem-se construtivamente com as tarefas exigi-
das pelo desenvolvimento humano.”

Algumas situações em que pode ser solicitado
• Insucesso escolar repetido
• Difi culdades de aprendizagem 
• Absentismo ou abandono escolar
• Problemas de indisciplina
• Difi culdades do foro emocional: episódios de ansieda-
de, ideação suicida, consumo de substâncias psicoacti-
vas, comportamentos automutilação, …

C. Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Rela-
ções da Comunidade Educativa
Todas as atividades desenvolvidas por este serviço assen-
tam nesta vertente essencial 

• Conjunto de atividades que visa mobilizar os diversos 
agentes educativos, entidades e serviços da comunidade 
com vista ao desenvolvimento e melhoria das respostas 
educativas.


