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PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL E COMUNITÁRIO

Identifica -odoA ru amento

Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes - Penafiel

1. Introdu -o

Na atual realidade escolar, há necessidade de uma visão integrada e contínua da abordagem educativa que considera

aspetos académicos, comportamentais, sociais e emocionais do aluno, mas também fatores ambientais (Decreto-Lei n.0

54/2018, p. 2919). Só assim se chega à subsequência e dinâmica da intervenção no apoio à aprendizagem, procurando

garantir que o Perfil de Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória seja atingido por todos, bem como uma educação de

qualidade ao longo da vida escolar de cada aluno.

2. Enquadramento

Enquadramento legal

Na Resolução do Conselho de Ministros n. 0 23/2016, de 24 de março, foi criado o Programa Nacional de Promoção do

Sucesso Escolar (DGE, 2020). Neste âmbito, e de acordo com o Edital do Programa Nacional de Promoção do Sucesso

Escolar (2020), o Agrupamento apresenta um plano com duas medidas de desenvolvimento pessoal, social e comunitário

(DPSC).

Enquadramento institucional

No contexto social em que o Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes — Penafiel se enquadra, uns alunos

estão entre as marcas nefastas de um ambiente familiar instável e a tentativa de encontrarem um caminho para sair. Nesse

processo, e tendo como bagagem o saber transmitido pelos familiares, as perspetivas que possuem para vencerem não

são as melhores, podendo levar os alunos a terem interesses divergentes da escola e, como tal, a não utilizarem o próprio

potencial de aprendizagem. Outros alunos vivem a "inconsciente" pressão dos pais, ora por projetarem os próprios sonhos

nos educandos, ora por temerem um futuro desconhecido. Neste cenário, os alunos debatem-se para lidarem com os

próprios desejos pessoais (motivações, autoestima, etc.) e a preocupação paterna, podendo desmoronar a visão e as

perspetivas futuras. Em ambos os exemplos, a escola poderá ter um papel devoto, garantindo condições para aceder ao

currículo, nomeadamente de bem-estar emocional, autoconfiança, capacidade de relacionamento do aluno consigo próprio,

com os outros e com a escola (PNPSE, 2020, p. I).
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3. Matrizes

3.1. Medida DPSC 1

1. Designação da Medida
2. Abrangência: Educação Pré-Escolar e Ensinos
Básico e Secundário

3. Fragilidade/Problema a superar e respetivas
fontes documentais e estatísticas escolares de
identificação

4. Objetivos a atingir com a medida

5. Metas a atingir com a medida:

a) Melhoria tendencial de sucesso educativo

b) Melhoria de resultados sociais

(assiduidade, ocorrências disciplinares,

inserção académica elou profissional...)

Crescer Feliz

1.0 e 2.0 Ciclos do Ensino Básico

Fragilidade/Problema: Baixas competências socioemocionais nos alunos

decorrentes de múltiplos fatores, nomeadamente: agregados familiares

destruturados, processos de luto, divórcio parental, emigração dos pais,

dificuldades económicas, comportamentos desviantes elou de risco,

psicopatologias, entre outros, que se manifestam, em contexto escolar (dentro

e fora da sala de aula), por atitudes e comportamentos que denotam baixa

autoestima, baixo autoconceito, baixa tolerância à frustração, dificuldades em

gerir emoções, sentimentos e valores, dificuldades na interação intergrupal,

violência no namoro, ciberbullying, baixos resultados escolares, dificuldades na

organização e planeamento do estudo, etc.

Fontes Documentais: Segundo a monitorização efetuada pela Equipa de

Autoavaliação, através dos dados fomecidos, internamente, pelo Serviço de

Psicologia e Orientação, pelo Centro de Apoio à Aprendizagem (inclui o apoio

de professores a alunos no âmbito das tutorias autorregulatórias), pelo

Gabinete de Apoio ao Aluno e pelo Gabinete de Promoção e Educação para a

Saúde (PES), assim como, externamente, pela Comissão e Proteção de
Crianças e Jovens e pelo Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso

Escolar (PIICIE do Tâmega e Sousa), regista-se a cada ano letivo, um número
considerável de alunos com fragilidades socioemocionais (cerca de 35%), nos
diversos ciclos de ensino do agrupamento.

•Ajudar as crianças e jovens a desenvolverem competências socioemocionais

eficazes e a compreenderem o seu próprio comportamento;
• Promover a saúde, o bem-estar mental e o sucesso educativo;
• Sinalizar e referenciar às estruturas adequadas as crianças, jovens e famílias
em risco do ponto de vista da sua saúde mental e do bem-estar;
• Sensibilizar os/as docentes, famílias e comunidade para uma metodologia de
projeto conjunta, capacitando-os para a implementação desta medida em
contexto escolar,
• Criar na escola ambientes seguros e de apoio que promovam o bem-estar, o
desenvolvimento pessoal e a aprendizagem.

• Promoção de competências socioemocionais;
• Diminuição dos problemas emocionais e comportamentais;
• Maior capacidade de resolução de problemas e resiliência;
• Menor risco de alguns tipos de perturbações mentais;
• Prevenção do risco de uso/abuso de drogas;
• Menor risco de comportamento antissocial e criminal;
• Melhor autoconsciência, autogestão, consciência social, relacionamento
interpessoal e capacidade de tomar decisões responsáveis;
• Melhores atitudes e crenças dos/as alunos/as sobre si próprios/as, os outros
e a escola;
'Melhor adaptação e maior envolvimento na escola e nas
aprendizagens/desempenho académico, com consequente melhoria dos
resultados escolares e sociais (pontualidade, assiduidade e ocorrências
disciplinares/comportamentais);
• A longo prazo, melhoria dos resultados sociais, familiares, profissionais e
económicos na vida adulta.
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1. Designação da Medida

6. Atividades a desenvolver no âmbito da medida:

a) Enquadramento da medida em outros
projetos/programas já em curso nas
escolas;

6. Atividades a desenvolver no âmbito da medida:
b) Explicitação da medida e sua relação com

o trabalho a desenvolver, nomeadamente
pelos educadoreslprofessores
titulares/conselhos de turma

Crescer Feliz (continuação)

Uma vez que a fragilidade identificada nos alunos se tem vindo a registar ao

longo dos anos, os Psicólogos do SPO fazem um esforço por incluir no seu

plano de atividades sessões de informação e sensibilização junto dos alunos,

professores e famílias, com temáticas que se enquadram na área das

competências socioemocionais.

Esta dinamização é, sempre que possível, realizada em parceria com técnicos

extemos à escola (ex. Enfermeiro do Centro de Saúde,' GNR da Escola Segura;

Técnico de Ciências da Educação e Serviço Social do PIICIE).

No entanto, dado o elevando número de alunos no agrupamento e a

quantidade de áreas que são necessárias intervir no âmbito da psicologia, este

trabalho de desenvolvimento de competências socioemocionais surge sob uma

forma pontual, e nem sempre abarca todos os alunos dos diferentes níveis de

ensino.

Torna-se, assim, necessário e urgente uma intervenção contínua, sistemática

e o mais precocemente possível junto dos alunos para que possamos prevenir

problemas do foro social e emocional, e consequentemente melhorar os

resultados académicos.
Considera-se, deste modo, que a implementação deste programa no ano letivo

2020/2021, com a possibilidade de contratação de 1 Psicólogo/a e -1

Educador/a Social seria uma mais-valia para o agrupamento, pois estes

técnicos estariam a tempo inteiro na escola, com uma intervenção exclusiva

neste domínio, o que iria enriquecer ainda mais o trabalho em equipa com os

Gabinetes/Técnicos já existentes na escola.

• Recursos Humanos: Professores Titulares, Diretores de Turma/Conselho

de Turma, Psicólogos do SPO, Psicólogo/a e Educador/a Social (ambos a

contratar), Técnicos do PIICIE e Famílias dos Alunos.

• Recursos Materiais: Recursos didáticos e educativos já existentes (ex.

"Manual de Saúde Mental em Saúde Escolar" da DGS (2016), assim como

outros recursos a criar de acordo com a realidade de cada grupo/turma.

• Implementação: Sessões de 30 a 50 minutos semanais.

- No 1 0 Ciclo no tempo letivo de Expressões Artísticas e Fisico-Motoras;

- No 20 Ciclo na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (lecionada pelo

Diretor de Turma).

• Temáticas a Desenvolver com os Alunos I Objetivos:

IDENTIDADE - Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única;

COMUNICAÇÃO - Conhecer a importância da comunicação;
Comunicar de forma eficaz;

EMOÇÕES - Desenvolver o autoconhecimento na sua dimensão
emocional; Adquirir literacia emocional;

AUTONOMIA - Demonstrar autonomia em cada uma das etapas do
crescimento e do desenvolvimento;

PROTEÇÃO - Conhecer fatores de risco e de proteção; Aumentar a
perceção individual face aos processos protetores;

VIOLÊNCIA - Identificar violência dirigida ao próprio; Identificar
violência dirigida aos outros; Adotar uma cultura de respeito e
tolerância;

ESCOLHAS, DESAFIOS E PERDAS - Utilizar as fases do processo de
tomada de decisão; definir objetivos e gerir emoções e valores
associados;

VALORES - Desenvolver os valores de cidadania, de solidariedade e
de respeito pelas diferenças;

INTERAÇÃO - Construir relações positivas com os/as outros/as e com
o meio ambiente;

PERTENÇA - Adotar o sentido de pertença individual e social.
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1. Designação da Medida

6. Atividades a desenvolver no âmbito da medida:

b) Explicitação da medida e sua relação

com o trabalho a desenvolver,
nomeadamente pelos

educadores/professores

titulares/conselhos de turma

7. Parcerias e envolvimento comunitário
(autarquias, organizações não governamentais,
movimento associativo, entre outros) e sua
relevância.

8. Indicadores de monitorização e meios de
verificação de execução da eficácia da medida

9. Responsável pela execução da medida

10. Indicação do perfil profissional do pessoal
técnico especializado a contratar.

Crescer Feliz (continuação)

Operacionalização da medida/atividade:

1.0 Os Psicólogos do SPO, juntamente com 01a Psicólogo/a e Educador/a

Social (ambos a contratar) dinamizam uma Formação para os professores

titulares/DT com o objetivo de os capacitar para os conteúdos e objetivos do

programa e para a implementação das sessões;

2.0 Os professores titulares/DT, juntamente com 01a Psicólogo/a e Educador/a

Social (ambos a contratar), dinamizam as sessões junto dos alunos

envolvendo, sempre que possível, as famílias de forma a obter um feedback

contínuo da evolução dos mesmos;

3.0 Em cada período letivo é dinamizada uma/duas sessões presenciais elou

por videoconferência com as famílias com o objetivo de criar dinâmicas de

interajuda e partilha de saberes, experiências, e esclarecimento de dúvidas;

4.0 No final de cada período letivo, os professores titulares/DT em sede de

reuniões de grupos disciplinares/departamento/conselho de turma renetem

acerca das atitudes e comportamentos, individual e grupal, dos alunos e

verificam se há um impacto positivo nos resultados dando

feedback aos alunos e respetivas famílias.

Esta mesma informação é feita chegar, através dos coordenadores de

departamento, às reuniões do Conselho Pedagógico e este, por sua vez, à

Equipa de Autoavaliação.

A aprendizagem depende de todas as interações que se estabeleçam, tanto na

aula, como no exterior. Na sociedade da informação, o número e a pluralidade

de agentes multiplicou-se. Não podemos alcançar aprendizagens de elevado

nível se as famílias e a comunidade envolvente à escola não forem incluídas

no processo e se as experiências dos alunos não forem trazidas para o
processo de ensino e aprendizagem.

Assim, para a execução desta medida/atividade considera-se fundamental o

envolvimento comunitário e a continuidade das parcerias que já fazem parte da

cultura da escola, nomeadamente:
• Serviço de Psicologia e Orientação;
• Centro de Apoio à Aprendizagem;

• Gabinete de Apoio ao Aluno;

• Gabinete de Promoção e Educação para a Saúde (PES);
• Comissão e Proteção de Crianças e Jovens;
• Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE do
Tâmega e Sousa);
• Associação de Pais;
• Associação de Estudantes;
• Câmara Municipal de Penafiel;

• GNR da Escola Segura;
• Centro de Saúde;
• Entre outros.

Com o objetivo de monitorizar as atividades propostas e verificar a sua eficácia,
propõe-se a aplicação dos seguintes questionários:
• "Questionário sobre bem-estar emocional" a aplicar aos alunos, antes e após
o término do programa.

• Questionários a aplicar aos docentes/técnicos envolvidos, antes e após o
término do programa.
A análise dos resultados dos questionários será realizada pela responsável da
execução da medida, juntamente com a Equipa de Autoavaliação que,
posteriormente, cruzará os mesmos com os resultados académicos dos alunos
(taxas de sucesso escolar; taxas de qualidade de sucesso escolar; registos de
assiduidade; registos de ocorrências).

Psicóloga do SPO: Liliana Nunes.

1 Técnico/a Superior em Psicologia.
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3.2. Medida DPSC 2

1. Designação da Medida
2. Abrangência: Educação Pré-Escolar e Ensinos
Básico e Secundário
3. FragilidadelProblema a superar e respetivas
fontes documentais e estatísticas escolares de
identificação

4. Objetivos a atingir com a medida

5. Metas a atingir com a medida:

a) Melhoria tendencial de sucesso educativo

5. Metas a atingir com a medida:

b) Melhoria de resultados sociais

(assiduidade, ocorrências disciplinares,

inserção académica elou profissional...)

6. Atividades a desenvolver no âmbito da medida:

a) Enquadramento da medida em outros

projetos/programas já em curso nas

escolas;

6. Atividades a desenvolver no âmbito da medida:

b) Explicitação da medida e sua relação com o

trabalho a desenvolver, nomeadamente

pelos educadores/professores

titulares/conselhos de turma.

Movimento Solidário através das Artes

Alunos do 30 Ciclo do Ensino Básico

Fragilidade/Problema: nas aulas de Educação Artística (EA), ao longo do ano

letivo transato, os alunos demonstraram dificuldades em: imaginar diferentes

possibilidades para gerar novas ideias; percecionar, selecionar, organizar os

dados e atribuir-lhes significados novos; expressar as emoções; criar formas

de expressar o que sentem sobre determinado tema; realizar trabalho

colaborativo.

Fontes Documentais: no 3.0 período letivo, no E@D, uma das estratégias

utilizadas, para promover a melhoria das referidas fragilidades, foi a produção

multimédia em que os temas (escolhidos pelos alunos) foram ao encontro dos

gostos pessoais elou da sensibilização para temas atuais.

• Partilhar conhecimentos, sentimentos e emoções;
• Facilitar as interações sociais e culturais;

• Promover a educação indusiva;
• Promover a autoestima, a cooperação e a socialização;
• Afirmar a singularidade de cada um, promovendo e facilitando a sua

expressão, podendo tomar-se uma "mais-valia" para a sociedade;
• Estabelecer relações interpessoais positivas, gerir emoções e adotar um

estilo de vida saudável (desenvolvimento pessoal);
• Organizar de forma criativa elementos da vivência natural do ser (imagens,

sons e movimentos);
• Proporcionar um espaço de prazer, de liberdade, de vivência lúdica,

promovendo a afirmação do individuo reforçando a sua autoestima e a sua
coerência interna, fundamentalmente a capacidade de realização;

• Promover o sentido solidário, criando formas de apoiar/sensibilizar para
temas pertinentes, através das artes:

Adquirir conhecimentos, atitudes e capacidades a aplicar eficazmente na
tomada de decisão responsável.

• Melhorar a perceção, seleção, organização dos dados, por parte dos alunos,
atribuindo um novo significado;

• Melhorar a descoberta dos alunos na intencionalidade das suas
experiências, assim como a sua criatividade.

• Melhorar a capacidade de expressar as emoções através da arte e de forma
a ter impacto pessoal e social;

• Melhorar a envolvência dos alunos nos temas atuais da sociedade,
nomeadamente da comunidade;

• Melhorar a perceção dos alunos quanto à sua contribuição para uma ação
cívica, junto da comunidade.

Segundo a monitorização efetuada pela docente que lecionou Educação
Artística no ano letivo 2019/2020, 83,5% dos alunos gostaram da forma como
foram desenvolvidas as aulas de Educação Artística, em que 80,5% gostariam
de dar continuidade. Acrescenta-se que 57,9%, prefere manter a produção
multimédia (filme, documentário, entrevista, canal de notícias, etc.) e 33,1%
gostaria de produzir um espetáculo (exposição, teatro, concurso, etc.).

• Recursos Humanos: Diretores de Turma/Conselho de Turma/Professores
de Educação Artística, Psicólogos do SPO, Psicólogo/a e Educador/a Social
(ambos a contratar), Técnicos do PIICIE e Famílias dos Alunos;
Recursos Materiais: Materiais escolares para registo da planificação das

atividades; recursos digitais; materiais inerentes para a apresentação de
produção multimédia, etc.

• Implementação: 50 minutos semanais
- Nas aulas de Educação Artística.
- Trabalho colaborativo (tarefas assíncronas), na plataforma definida pelo

Agrupamento.
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1. Designação da Medida

6. Atividades a desenvolver no âmbito da medida:

b) Explicitação da medida e sua relação com

o trabalho a desenvolver, nomeadamente

pelos educadores/professores

titulares/conselhos de turma

Movimento Solidário através das Artes (continuação)

• Dinâmicas a Desenvolver com os Alunos I Objetivos:
Falar da importância da expressão e libertação de sentimentos e emoções
através das áreas artísticas - dança, teatro, artes visuais e música - e de que

forma isto pode ser posto em prática nas aulas de EA (3.0 ciclo), expressando

através da arte. Como esta arte se pode tomar num movimento solidário (saúde

mental).

O planeamento desta medida/atividade, pressupõe:
Realizar um diagnóstico junto dos alunos ("Questionário sobre bem-estar

emocional") para perceber as suas características socioemocionais, antes e
depois da aplicação do programa;

Aplicar um questionário aos Diretores de Turma/ Professores de Educação

Artística, para perceber as atitudes dos profissionais face ao bem-estar em

contexto escolar (início das sessões), e o grau de satisfação e os níveis de
eficácia do programa (final das sessões);

Constituir uma equipa de trabalho multidisciplinar (Diretores de Turma

IProfessores de Educação Artística, Psicólogos do SPO, Psicólogo/a e
Educador/a Social (ambos a contratar), Técnicos do PIICIE, Coordenadores
dos Gabinetes de Apoio ao Aluno e da Promoção e Educação para a Saúde
(PES), entre outros;
• Definir o papel dos Diretores de Turma [Professores de Educação Artística,
Psicólogos do SPO, Psicólogo/a e Educador/a Social (ambos a contratar),
Técnicos do PIICIE nas sessões;
• Discutir o que são competências socioemocionais, entre os profissionais da
equipa, baseadas nos dados de evidência e na sua importância na promoção
e educação para a saúde;
• Reforçar a importância da transversalidade dos subtemas da saúde mental;
• Utilizar/construir materiais para o desenvolvimento do programa em sala de
aula;

• Adequar as temáticas e as metodologias de abordagem aos diferentes níveis
de educação e ensino.

Operacionalização da medida/atividade:
1.0 A professora de EA, juntamente com 01a Psicólogo/a e Educador/a Social
(ambos a contratar), trabalham em contexto de sala de aula com os alunos com
o objetivo de no final do ano organizar-se um espetáculo, incluindo exposição
e apresentação de multimédia, indo ao encontro do que se pretende com esta
medida.

2.0 Os encarregados de educação, pais e família, serão convidados a participar
no evento final e, como por exemplo, angariação de fundos; exposição, etc.;
3.0 Em cada período letivo é dinamizada uma ou duas sessões presenciais,
elou por videoconferência, com as famílias com o objetivo de criar dinâmicas
de interajuda e partilha de saberes, experiências, e esclarecimento de dúvidas;
4.0 No final de cada período letivo, Diretores de Turma IProfessores de
Educação Artística em sede de reuniões de grupos
disciplinares/departamento/conselho de turma refletem acerca das atitudes e
comportamentos, individual e grupal, dos alunos e verificam se há um impacto
positivo nos resultados académicos, dando feedback aos alunos e respetivas
famílias.

Esta mesma informação é feita chegar, através dos coordenadores de
departamento, às reuniões do Conselho Pedagógico e este, por sua vez, à
Equipa de Autoavaliação.
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1. Desi na ão da Medida
7. Parcerias e envolvimento comunitário
(autarquias, organizações não governamentais,
movimento associativo, entre outros) e sua
relevância.

8. Indicadores de monitorização e meios de
verificação de execução da eficácia da medida

9. Responsável pela execução da medida

10. Indicação do perfil profissional do pessoal
técnico especializado a contratar.

4. Considera -es finais

Movimento Solidário através das Artes (continuação)

Para além da argumentação expressa na medida 1 — campo 7 — salienta-se

ainda que uma das finalidades da Educação Artística é desenvolver ações

conjuntas e mutuamente enriquecedoras entre as Escolas e as Instituições,

antecipando a cultura como uma necessidade no processo educativo.

Enfatizando a implementação de estratégias educativas cujas ações

assegurem a articulação curricular e integrem a dinâmica de diversas

linguagens.

Assim, para a execução desta medida/atividade considera-se fundamental o

envolvimento comunitário e a continuidade das parcerias que já fazem parte da

cultura da escola, nomeadamente:

• Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE do

Tâmega e Sousa);
• Gabinete de Promoção e Educação para a Saúde (PES);
• Associação de Pais;
• Associação de Estudantes;
• Câmara Municipal de Penafiel;

• Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro (ISCE Douro).

• Registar e monitorizar a evolução dos alunos, no que diz respeito às
fragilidades apresentadas;
Autoavaliação dos alunos;
Questionário a aplicar aos alunos, referente ao trabalho desenvolvido e ao

impacto do mesmo;
• Questionário a aplicar à comunidade escolar, referente ao impacto na

comunidade do trabalho realizado pelos alunos.

• Professora que leciona Educação Artística: Isabel Miguel

• 1 Técnico/a Superior em Educação Social.

Considera-se que a implementação desta medida no agrupamento, com a aplicação do Programa de Desenvolvimento de

Competências Socioemocionais (destinado aos alunos do 1 0 e 20 Ciclos) e com a Criação de um "Movimento Solidário

através das Artes" (destinado a alunos do 30 Ciclo), pode alcançar os seguintes resultados:

A Curto Prazo:

• Melhoria das competências socioemocionais dos/as alunos/as;

Melhoria de atitude sobre si próprio, os outros e a escola;

Redução dos problemas comportamentais;

Menos stress emocional;

Mais sucesso escolar.

A Longo Prazo:

• Melhores resultados académicos;

• Acesso a um nível de educação superior;

Melhor saúde mental;

Redução dos comportamentos disruptivos;



PLANO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL E COMUNITÁRIO

• Maior compromisso cívico.

5. Técnicos superiores a contratar)

Os Técnicos Superiores de Educação Social dirigem o seu conteúdo funcional para as seguintes finalidades:

1. O Técnico Superior de Educação Social é um profissional com formação superior, que atua formativamente

perante indivíduos, grupos ou comunidades numa perspetiva de prevenção e reabilitação de problemas sociais,

culturais e com vista a uma inserção social e profissional plena do indivíduo.

2. No exercício das suas funções promove, dinamiza, apoia e concretiza atividades de carácter educativo,

sociopedagógico, social, formativo e cultural a indivíduos, grupos, famílias e comunidades, no sentido de melhorar

as condições de vida dos seus destinatários.

3. Integram serviços, equipas e unidades ligadas à promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento,

acompanhamento, aconselhamento, educação e reabilitação de sujeitos em desvantagem social.

4. Acompanha psicossocialmente indivíduos, famílias, grupos e comunidades, coadjuvando-as no desenvolvimento

das suas potencialidades e competências pessoais, sociais, fomentando a responsabilidade e a mudança de

comportamentos dos sujeitos.

5. Promove a aquisição de regras horárias e rotinas, trabalho de competências ao nível da resolução de conflitos e

dificuldades. Potencia os recursos relacionais das pessoais e famílias, potenciando a autoestima e diversificando

fontes de motivação nas pessoas com as quais trabalha.

6. Organiza e coordena atividades com carácter lúdico-pedagógicas como animação sócio-cultural, sessões

educativas, dinâmicas de grupo e atividades de tempos livres, contribuindo para melhorar o bem-estar de diversos

grupos sociais.

7. Promove e desenvolve competências pessoais, familiares, sociais e profissionais de integração social do

indivíduo, valorizando a sua participação no grupo, na família e na comunidade.

8. Fomenta o desenvolvimento de políticas educativas, culturais, sociais e profissionais, realçando o trabalho em

rede e envolvendo os diversos parceiros sociais.

(In Estatuto Legal da Carreira do Técnico Superior de Educação Social, 2007)

Os Técnicos Superiores de Psicologia, em contexto escolar, dirigem o seu conteúdo funcional para as seguintes

finalidades:

Apoia técnica e cientificamente os profissionais da escola, designadamente na definição e operacionalização

dos objetivos estratégicos da escola, na tomada de decisões pedagógicas, na gestão e mediação de recursos

internos e externos e na captação de profissionais;

Colabora com as famílias e com outros elementos e parceiros da comunidade, designadamente, no

estabelecimento de parcerias e na capacitação dos diferentes intervenientes, visando a criação de um
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ambiente de aprendizagem positiva;

• Avalia e intervém no domínio psicológico e psicopedagógico, propondo medidas e respostas educativas

adequadas ao desenvolvimento do aluno designadamente nas áreas pessoal, sócio emocional,

comportamental, académica, entre outras, sendo um contributo importante e imprescindível na implementação

do trabalho da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva;

• Desenha intervenções de orientação vocacional de forma a apoiar os alunos no desenvolvimento de estratégias

para a gestão da formação e carreira;

• Propõe, elabora, participa/coordena e avalia projetos/atividades programadas no âmbito do plano de atividades

e demais projetos educativos da escola.

O Psicólogo, enquanto recurso humano da escola, desenvolve a sua atividade em três domínios: apoio psicológico e

psicopedagógico, apoio ao desenvolvimento de sistemas de relações da comunidade educativa e orientação escolar e

profissional."

(In "Orientações para o Trabalho em Psicologia Educativa nas Escolas", documento emanado pelo Ministério da Educação e pela

Direção Geral de Educação)
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