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ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO, INTEGRADAS NO PLANO 

ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA JOAQUIM SERRA, 

NO ANO LETIVO 2015/2016 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

 

Pretende-se com este relatório avaliar a execução das atividades do Serviço de Psicologia e 

Orientação, integradas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Poeta 

Joaquim Serra, no ano letivo 2015/2016 e que visavam contribuir para a concretização deste 

plano. 

Para isso procedeu-se, em reunião do serviço, ao balanço entre o que havia sido planeado e o 

que efetivamente foi cumprido, tendo-se concluído que foram atingidas as metas inicialmente 

propostas, sendo de realçar que na atividade relacionada com a visita à Futurália, o objetivo 

inicial foi excedido, uma vez que a atividade planeada para os alunos do 9º ano foi alargada 

aos alunos do ensino secundário, 11º e 12º anos.  

Passamos assim à descrição das atividades concretizadas:   

1-ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 

 Foi implementado, ao longo do ano letivo, o Programa de Orientação da Carreira (POC) que 

abrangeu os alunos das 8 turmas de 9º ano do ensino regular, o qual integrou uma sessão 

inicial em cada turma para informação acerca das alternativas de formação após o 9º ano de 

escolaridade e de sensibilização para a importância das tarefas de orientação vocacional, 

sessões de aplicação de provas psicométricas promotoras de autoconhecimento e entrevistas 

vocacionais, para os alunos inscritos no POC, num total de 152. 

 O SPO realizou as sessões de divulgação das ofertas educativas e formativas após o 9º ano de 

escolaridade para os alunos do 9º ano; 

Foram realizadas pelo SPO todas as ações pontuais de orientação escolar e profissional 

solicitadas individualmente por alunos do Ensino Secundário, com recurso a aplicação de 

provas para autoconhecimento, divulgação de informação escolar e profissional e entrevistas 

vocacionais; 

Foram atendidas as situações encaminhadas pelo CQEP do Agrupamento, no âmbito da 

Orientação Escolar e Profissional. 
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Pretendeu-se assim valorizar a articulação entre os dois serviços e proporcionar aos alunos a 

possibilidade de optarem pelo percurso mais adequado às suas necessidades e interesses.  

O SPO estabeleceu ainda a articulação com o CQEP do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim 

Serra, proporcionando também aos alunos do ensino secundário da Escola Secundária Poeta 

Joaquim Serra, não abrangida pelo Projeto Popular Inspiring Future, a visita aos expositores 

representantes das instituições de ensino superior presentes no evento realizado na Escola 

Secundária Jorge Peixinho, no dia 15 de janeiro de 2016. 

 O SPO promoveu e realizou, no dia 31 de maio de 2016, uma sessão de informação, 

convidando todos os Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano, para divulgação das 

ofertas educativas e formativas após o 9º ano de escolaridade. Para a divulgação deste convite 

aos Encarregados de Educação, o SPO contou com a colaboração dos Diretores de Turma. 

O SPO organizou e realizou a visita à Futurália – Salão de oferta educativa, formação e 

empregabilidade, no dia 16 de março de 2016 (das 9h às 16.30h), com os alunos do 9º ano 

(ensino regular, cursos vocacionais de 2º ano e curso vocacional de um ano) e do ensino 

secundário regular, profissional e Vocacional. Nesta atividade inscreveram-se 357 alunos, 

acompanhados por 29 professores e pelas 2 psicólogas do SPO. 

Os alunos tiveram assim oportunidade de explorar informação para apoiar a sua tomada de 

decisão quanto ao seu projeto vocacional. 

Salienta-se a articulação estabelecida entre o SPO, os diretores de turma e os professores 

acompanhantes, a qual se mostrou essencial para a concretização deste evento, 

demonstrando também um bom espírito de cooperação e trabalho de equipa. 

2-APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

Neste âmbito, durante o ano letivo, o SPO foi respondendo às solicitações dos Professores no 

sentido de contribuir para a compreensão das necessidades educativas dos alunos e para a 

definição de algumas estratégias pedagógicas a implementar. 

Não foi possível ao SPO responder à totalidade dos pedidos efetuados formalmente pelos 

Diretores de Turma. 

Naqueles em que foi possível intervir foram realizadas observações psicológicas e foi efetuado 

o acompanhamento psicopedagógico dos alunos, em intervenção direta ou através de 

consultadoria aos professores e/ou encarregados de educação. 
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Nos casos referenciados no âmbito da educação especial, de acordo com a legislação em vigor, 

o SPO participou em reuniões de equipa para a elaboração de relatórios técnico-pedagógicos, 

em articulação com a  docente de educação especial. 

3-COLABORAÇÃO COM ESTRUTURAS DA COMUNIDADE 

Ao longo do ano letivo o SPO foi respondendo às solicitações dos órgãos de gestão e das 

restantes estruturas da Escola no sentido de contribuir, no âmbito das suas atribuições 

técnico-pedagógicas, para a implementação dos projetos da comunidade educativa.  

O SPO participou nas reuniões do grupo de Educação Especial, no final de cada período letivo, 

com o objetivo de planear a intervenção dos diversos recursos da Escola e de avaliar o trabalho 

relacionado com os alunos no âmbito das necessidades educativas especiais, sendo esta uma 

forma de facilitar a articulação e o trabalho de equipa.  

 

        

                                                                                        Montijo, 02 de agosto de 2016 

O Serviço de Psicologia e Orientação  

  


