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O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento de Escolas de 

Sobreira é uma unidade de apoio especializado que pretende prestar acompanhamento ao 

longo do processo educativo do aluno.  

Desenvolve a sua ação assente, essencialmente, em três eixos fundamentais:  

1 – Acompanhamento psicológico e psicopedagógico individual ou em grupo;  
2 – Promoção da Articulação entre os diferentes elementos da comunidade educativa 
com papel relevante neste processo (p.e. pais, professores, instituições da 
comunidade);  
3 – Orientação de Carreira; 
 
Apresenta o seguinte horário de funcionamento: 

 
 

 
1) Para qualquer assunto que requeira um período de reunião, solicita-se a marcação 

de um horário de atendimento, ajustado à disponibilidade dos intervenientes; esta 

marcação pode ser efetuada via e-mail (carlapereira@agsobreira.org; 

isabelferreira@agsobreira.org).  

 

2) A ordem dos atendimentos é definida pela data de solicitação. Em situação de 

número elevado de solicitações que impeçam uma resposta em tempo útil, o SPO 

pode alterar a ordem dos atendimentos, por referência aos seguintes critérios: 

a) Situações de caráter urgente que coloquem em risco o bem-estar do 

aluno; 

b) Necessidade de avaliação psicológica e psicopedagógica no âmbito do 

processo de identificação de crianças e jovens com necessidade de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão de acordo com o DL54/2018. 

c) Alunos acompanhados em anos letivos anteriores, com indicação de 

continuidade de acompanhamento por parte do serviço. 

d) Disponibilidade do horário escolar do aluno e da psicóloga do SPO. 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h-13h 9h-13h 9h-13h  9h-13h 9h-13h 

14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 



 

 

3) Recomenda-se um contacto prévio com o SPO, antes do preenchimento da 

Ficha de Sinalização, no sentido de aferir a pertinência da intervenção e/ou o 

encaminhamento para outras especialidades.  

 

Em todo o caso, sugerem-se algumas das situações que poderão justificar um 

pedido de intervenção ao nível da psicologia (consulta psicológica):  

 Alterações comportamentais; 
 Alterações do sono; 
 Alterações de humor; 
 Perturbações do comportamento 

alimentar; 
 Perturbações de ansiedade (medos, 

fobias, ...); 
 Comportamentos de risco; 

 

 Problemas familiares com impacto no 
contexto escolar (divórcio, luto, doença, 
conflitos parentais); 

 Isolamento social; 
 Dificuldades de relacionamento com 

Colegas / Professores / Assistentes 
Operacionais; 

 Alterações súbitas no desempenho 
escolar; 

 Assiduidade irregular; 
 (Re)orientação escolar. 

 

Alerta-se, no entanto, para o facto de que os alunos que beneficiam de 
intervenção nesta valência no exterior, não serão alvo de acompanhamento no contexto 

escolar. Por outro lado, eventuais acompanhamentos noutras especialidades 

complementares (eg. Pedopsiquiatria) poderão não justificar intervenção individual a outro 

nível, sem prejuízo da análise, discussão e reflexão em torno do caso concreto. 

 

4) No caso de alunos(as) em acompanhamento em anos letivos transatos, e caso se 

considere a pertinência da sua continuidade, o(a) psicólogo(a) do SPO articulará com o 

respetivo Diretor(a) de Turma/Professor(a) Titular/Educador(a) no sentido de ser atualizada 

informação relevante para ambas as partes e de assegurar a obtenção da autorização do(a) 

Encarregado(a) de Educação para efeitos da intervenção no presente ano letivo. 
 

 

5) De seguida, os(as) encarregados(as) de educação deverão ser informados (as) 

da intenção e motivos do encaminhamento do(a) aluno(a), devendo autorizar este 

procedimento.  

 

6) Os documentos necessários para este efeito (i.e., Ficha de Encaminhamento e 

Consentimento Informado do Encarregado/a de Educação) seguem em anexo.  



 

 

Depois de reunidos, deverão ser entregues na Direção que, após análise, os 

encaminhará para o SPO. 

 

7) As consultas serão marcadas tendencialmente fora do tempo letivo do(a) 

aluno(a). No entanto, como nem sempre se torna exequível compatibilizar este horário com 

a disponibilidade do Serviço, poderá haver necessidade de marcar uma sessão num tempo 

letivo, pelo que solicitamos alguma compreensão por parte dos professores. A data da 

sessão deverá ser comunicada ao(a) aluno(a), pelo que pedimos a colaboração dos 

Diretores de Turma nesta tarefa. O(a) aluno(a) deverá dirigir-se ao Gabinete de Psicologia à 

data/hora indicada.  

As datas da consulta serão comunicadas via e-mail ao(a) Diretor(a) de Turma, 

recorrendo-se preferencialmente ao endereço institucional.  

  

 

 

NOTA: Solicita-se que se proceda à sinalização dos alunos que se encontrava, em 

acompanhamento no ano letivo anterior, fundamental para uma reavaliação da sua situação 

actual (salvo nos casos indicados pelo Serviço), anexando para o efeito a autorização 
devidamente assinada pelo Encarregado de Educação. 

 

 

 

Sobreira, 16 de setembro de 2019 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 

Carla Pereira 
Isabel Pinto Ferreira 
 

 
 


