
A Missão e Constituição do SPO

• O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma estrutura especializada de apoio e de

orientação educativa.

• A atividade do SPO pode assumir um carater promocional, preventivo e/ou de remediação,

e a mesma insere-se na prestação de um continuum de serviços que permitem responder

de modo equilibrado a diferentes necessidades, assegurando sustentabilidade técnica e

científica e um sistema educativo mais ecológico, equitativo e inclusivo.

• Dispõe de um recurso técnico especializado na área da Psicologia Escolar e da Educação.



Funcionamento do SPO

• O SPO está sediado nas instalações da Escola Básica de Briteiros (escola

sede do Agrupamento) - sala 2.

• Desenvolve a sua ação em articulação com a Comunidade Educativa (CE),

que integra o território educativo do agrupamento, designadamente, os

estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e do primeiro, segundo e

terceiro ciclos.



Competências do SPO
A. Avaliar, planificar intervenções e colaborar com os diversos intervenientes da CE;

B. Assegurar apoio psicológico e psicopedagógico aos alunos dos diferentes níveis de ensino

(avaliação especializada, acompanhamento, aconselhamento, consultadoria, referenciação e

encaminhamento) e o trabalho colaborativo com PEE e a CE;

C. Apoiar o desenvolvimento do sistema de relações da CE, mobilizando os diversos agentes

educativos, entidades e serviços da comunidade com vista à satisfação de necessidades e à

melhoria das respostas educativas, disponibilizando:

• Aconselhamento e consultoria

• Atividades de formação/sensibilização;

A. Dinamizar iniciativas de Orientação Escolar e Profissional/Educação para a Carreira,

capacitando os alunos a identificar as suas capacidades, competências e interesses, tomar

decisões em matéria de educação e formação e a gerir o seu percurso individual;

D. Integrar o Departamento de Educação Especial e o grupo de elementos permanentes da

EMAEI (DL 54/2018), promovendo uma resposta integrada e multidisciplinar para os alunos

com necessidades específicas no processo de aprendizagem.



A Missão e Constituição do GAAF

• O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) é uma estrutura de prevenção

e intervenção educativa que tem como missão criar uma resposta especializada e

direcionada para as problemáticas socioeducativas dos alunos, das famílias e da

comunidade escolar.

• O GAAF é constituído por um técnico especializado na área da Psicologia, um

técnico superior e dois docentes. Desenvolve a sua atividade em colaboração com

os diferentes agentes educativos.



Funcionamento do GAAF

• Está sediado nas instalações da Escola Básica de Briteiros (escola sede do

Agrupamento) - sala 35.

• Desenvolve a sua ação em articulação com a comunidade educativa, que

integra o território educativo do agrupamento, designadamente,

estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e do primeiro, segundo e

terceiros ciclos.



Competências do GAAF
A. Prevenir e minimizar situações de absentismo, abandono e insucesso

escolares;

B. Articular com os EI/PTT/DT estratégias de intervenção junto dos alunos e

famílias;

C. Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica;

D. Promover a interrelação entre os diversos intervenientes: escola/família/CE;

E. Prevenir e minimizar situações de risco que coloquem em causa a integridade

física e emocional do aluno;

F. Efetuar uma intervenção pedagógico-disciplinar;

G. Garantir o cumprimento dos direitos e deveres do aluno;

H. Promover relações de cooperação e articulação entyre os vários intervenientes

da CE e a rede de parceiros externos ao AEB;

I. Promover ações de formação e sensibilização junto dos alunos, PEE e CE.


