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1. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

 

Os SPO são estruturas especializadas de apoio e de orientação educativa criadas pelo Decreto-Lei n.º 190/91 

de 17 de maio.  

Tendo por base o documento orientador da Direção Geral da Educação de 2018, que consagra as principais 

Orientações para o Trabalho em Psicologia Educativa nas Escolas, são considerados três domínios funcionais da 

atividade dos SPO: 
 

1) APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO 

Conjunto diversificado de atividades que visam contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, intervindo a nível 

psicológico e psicopedagógico ao longo do percurso escolar. Engloba a intervenção direta com os alunos mas, 

sobretudo, o trabalho colaborativo com educadores e professores na organização de respostas educativas 

diferenciadas e de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

2) APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE RELAÇÕES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Conjunto de atividades que visam mobilizar os diversos agentes educativos, entidades e serviços da comunidade com 

vista ao desenvolvimento e melhoria das respostas educativas. 

3) ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL/EDUCAÇÃO PARA A CARREIRA 

Conjunto de atividades que capacitam os indivíduos a identificar as suas capacidades, competências e interesses, 

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

 

Considerando o emanado no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, aos psicólogos dos SPO são ainda 

imputadas funções no âmbito das competências atribuídas aos elementos permanentes da Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), designadamente: 
 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a Educação Inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

e) Elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico e, se aplicável, o Programa Educativo Individual e o Plano Individual 

de Transição; 

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 

A necessária complementaridade entre o psicólogo, a direção, os docentes, as famílias e outros elementos e 

estruturas da comunidade educativa introduz o compromisso e o envolvimento de TODOS e conduz a respostas mais 

diversificadas, abrangentes e adequadas. Na escola, paralelamente ao trabalho individual, de acordo com as 

competências específicas de cada elemento, há uma complementaridade necessária que se concretiza num trabalho 

colaborativo, no desenho de linhas orientadoras e de formas de intervenção que conduzirão a um processo educativo 

de qualidade e de melhorias contínuas.  

Neste âmbito, os papéis e funções do SPO podem ser muito variados, incluindo tarefas como a avaliação, o 

acompanhamento, o aconselhamento, a consultadoria entre outras. Estas ações são complementares e podem 

responder a níveis distintos de intervenção, nomeadamente por recurso a medidas de caráter universal, seletivo e 

adicional, ainda que se considere a necessidade de priorizar, colaborativamente com os restantes agentes educativos, 

intervenções de caráter preventivo e promocional, partilhando diferentes saberes e visões especializadas. 

Na execução das atribuições que lhe são inerentes, o SPO atua de acordo com a autonomia técnica e 

científica que lhe é imputada, respeitando, ainda, os princípios do Código Ético e Deontológico vigente na prática 

I. ENQUADRAMENTO 
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profissional do psicólogo, consoante o definido no Código Deontológico da Psicologia, da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, publicado na 2.ª série do Diário da República a 20 de abril de 2011, Regulamento n.º 258/2011. 

 

 

2. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

 

O GAAF é uma estrutura de prevenção e intervenção educativa que se enquadra no âmbito de intervenção das 

equipas multidisciplinares (art.º 35º, Lei nº 51/2012, de 5 de setembro). Este gabinete pretende constituir-se como um 

observatório das vivências na escola, criando uma resposta especializada e direcionada para as problemáticas 

socioeducativas dos alunos, das famílias e da comunidade escolar. 

Para além dos objetivos previstos na lei para as equipas multidisciplinares, o GAAF tem como principais áreas de 

intervenção: 

a) Apoio a nível sociofamiliar, psicológico e emocional; 

b) Identificação e prevenção de situações de risco; 

c) Envolvimento da família e da CE; 

d) Tutoria;  

e)  Mediação de conflitos escolares; 

f) Articulação com entidades externas ao AEB. 

 

O GAAF é constituído por um psicólogo escolar, um técnico superior e professores destacados. Enquanto equipa 

multidisciplinar, e em função da problemática identificada, o GAAF poderá solicitar a colaboração de diferentes agentes 

educativos. 

 

São competências  do GAAF: 

a) Prevenir e minimizar situações de absentismo, abandono e insucesso escolares; 

b) Prevenir e minimizar situações de risco que coloquem em causa a integridade física e emocional do aluno; 

c) Articular com os EI/PTT/DT, estratégias de intervenção junto dos alunos e respetivas famílias; 

d) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica, ajudando os alunos no seu processo de 

aprendizagem e integração na CE; 

e) Promover a interrelação entre os diversos intervenientes: escola/família/CE, como agentes participantes no 

processo de desenvolvimento socioeducativo; 

f) Participar em processos de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar, colaborando na definição de estratégias 

que promovam o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; 

g) Efetuar uma intervenção pedagógico-disciplinar, que promova a melhoria do comportamento dos alunos dentro 

e fora da sala de aula; 

h) Garantir o cumprimento dos direitos e deveres do aluno, aplicando sempre que necessário o regime disciplinar 

constante do presente Regulamento; 

i) Promover ações de formação e sensibilização junto dos alunos, PEE e CE em geral; 

j) Promover relações de cooperação e articulação entre os vários intervenientes da CE e a rede de parceiros 

externos ao AEB; 

k) Manter uma comunicação permanente e efetiva com o órgão de gestão.  

 

 

O SPO e o GAAF atuam em estreita articulação técnica e interdependência funcional. 

 

No presente ano letivo, será dada continuidade à implementação do Plano de Desenvolvimento Pessoal, 

Social e Comunitário ao abrigo das orientações do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, cujas atividades 

se encontram integradas no presente Plano de Ação/Missão Técnica dos Serviços. As medidas foram reestruturadas 
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para o presente ano letivo centrando-se em torno da criação do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e da promoção 

das Competências Socioemocionais (consultar os documentos anexos). 

 

 

 

 

No presente ano letivo, o SPO e o GAAF dispõem de uma equipa constituída por técnicos superiores e 

professores, que incidirá a sua ação junto dos diversos ciclos de ensino/escolas que constituem o território educativo do 

agrupamento. A equipa é constituída por três recursos técnicos especializados na área da psicologia (Ana Sofia Melo, 

Carla Silva e Inês Gonçalves – com um horário de 10 horas de substituição), um recurso técnico superior (Carina 

Freitas) e dois professores com componente horária no âmbito do GAAF (Joana Monteiro e Vítor Ferreira).  

Apesar de sediados na escola-sede do AEB – SPO (Sala 2) e GAAF (Sala 35), a dinâmica de funcionamento 

destes serviços implica um trabalho em itinerância pelos estabelecimentos de ensino do agrupamento. Sinaliza-se, no 

entanto, que este trabalho apenas poderá ser desenvolvido salvaguardadas condições ambientais e de atendimento 

que não comprometam a natureza do trabalho a desenvolver.  

As situações a encaminhar pela comunidade escolar podem ser analisadas presencialmente com os técnicos 

dos serviços e/ou referenciadas através de email. No âmbito do SPO o contacto deverá ser efetuado com a Ana 

Sofia Melo (anasofiamelo@aebriteiros.pt) e a Inês Gonçalves (inesgoncalves@aebriteiros.pt) , e no âmbito do 

GAAF com a Carla Silva (carlasilva@aebriteiros.pt) e a Carina Freitas (carinafreitas@aebriteiros.pt). A 

formalização dos pedidos de atendimento deve ser efetuada através do preenchimento da Ficha de Encaminhamento e 

da recolha do Consentimento Informado junto do Encarregado de Educação (consultar os documentos anexos).  

 

Nos quadros que se seguem, apresentam-se os horários dos técnicos superiores do SPO e do GAAF para o 

presente ano letivo, previamente aprovados pelo Diretor. De salientar que nos períodos destinados à Componente 

Individual de Trabalho (CIT), não se realizam intervenções de atendimento direto, sendo este tempo dedicado ao 

planeamento das atividades a desenvolver.  

 

SPO: Horário Ana Sofia Melo 

Intervenção na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Briteiros e em todas as escolas do território educativo do 

agrupamento no âmbito da EMAEI (DL 54/2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

9:00 – 10:00 SPO SPO  SPO SPO 

10:00 – 11:00 SPO SPO SPO SPO 

11:00 – 12:00 SPO SPO SPO SPO 

12:00 – 13:00 SPO SPO SPO SPO 

13:00 – 13:30 CIT CIT CIT CIT CIT 

13:30 – 14:00   Articulação  

Técnica 

  

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 SPO 

16:00 – 17:00 SPO 

II. FUNCIONAMENTO E HORÁRIO 

mailto:carinafreitas@aebriteiros.pt
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SPO: Horário Inês Gonçalves 

Intervenção nas Escolas do 1.º Ciclo: Barco, Fafião, Serrado e Igreja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAF: Horário Carla Silva 

Intervenção nas Escolas do 1.º Ciclo: Donim e Souto Santa Maria e em todas as escolas do território educativo do 

agrupamento no âmbito do GAAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAFF: Horário Carina Freitas 

Intervenção em todas as escolas do território educativo do agrupamento no âmbito do GAAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Considerando o enquadramento legal e institucional das atribuições imputadas ao SPO e ao GAAF, 

apresentam-se, nos quadros que se seguem, os Planos de Ação/Missão Técnica para o ano letivo de 2022/2023 destes 

serviços. As atividades aqui apresentadas inserem-se no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e podem estar 

sujeitas a alterações/ajustes consoante necessidades que se venham a verificar ao longo do ano letivo.    

Hora 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

9:00 – 10:00   SPO   

10:00 – 11:00 SPO 

11:00 – 12:30 SPO 

12:30 – 13:30  

13:30 – 14:30 SPO SPO  

14:30 – 15:30 SPO SPO 

15:30 – 16:30 SPO SPO 

16:30 – 17:00 SPO  

Hora 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

9:00 – 10:00 CIT GAAF CIT CIT GAAF 

10:00 – 11:00 GAAF GAAF GAAF GAAF GAAF 

11:00 – 12:30 GAAF GAAF GAAF GAAF GAAF 

12:30 – 13:30     GAAF 

13:30 – 14:00 GAAF GAAF Articulação  

Técnica 

GAAF GAAF 

14:00 – 15:00 GAAF GAAF GAAF  

15:00 – 16:00 GAAF GAAF GAAF GAAF CIT 

16:00 – 17:00 GAAF GAAF GAAF GAAF CIT 

Hora 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

9:00 – 10:00 GAAF GAAF GAAF GAAF GAAF 

10:00 – 11:00 GAAF GAAF GAAF GAAF GAAF 

11:00 – 12:30 GAAF GAAF GAAF GAAF GAAF 

12:30 – 13:30     GAAF 

13:30 – 14:00 GAAF GAAF Articulação  

Técnica 

GAAF GAAF 

14:00 – 15:00 GAAF GAAF GAAF  

15:00 – 16:00 GAAF GAAF GAAF GAAF CIT 

16:00 – 17:00 CIT CIT GAAF CIT CIT 

                           III. ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO/MISSÃO TÉCNICA: SPO e GAAF 
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ATIVIDADE OBJETIVOS 
RECURSOS MATERIAIS RESPONSÁVEIS 

INTERVENIENTES 
DESTINATÁRIOS 

DATA  
LOCAL 

           
JORNADAS DA EDUC@AÇÃO 

 
AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA 

DURAÇÃO:  
“EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
DA ESCOLA PARA O SÉCULO 

XXI” 
 

Sensibiizar para a emergência da educação socioemocional na 
escola. 
Identificar os domínios e benefícios da educação 
socioemocional no contexto escolar. 
Capacitar os docentes enquanto agentes multiplicadores de um 
maior investimento no bem-estar social e emocional. 
Desenvolver estratégias para a promoção de competências 
socioemocionais no ambiente escolar/sala de aula. 

Computador 
Projetor 
Internet 

 

SPO/GAAF 
Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

 

Educadores e 
professores do 1.º, 

2.º e 3.º ciclos 

Setembro de 2022 
 

Escola Básica de 
Briteiros 

ASSOCIAÇÃO SALVADOR: 
PROJETO: “+ ACESSO PARA 
TODOS - POR COMUNIDADES 

MAIS INCLUSIVAS” 
 

Contribuir para um país mais acessível e uma sociedade mais 
inclusiva. 
Abordar a temática da deficiência motora, desmistificando-a. 
Falar sobre a inclusão e alertar os jovens para se instituírem 
como agentes de mudança. 
Atividades: 
Peddy-paper: Percurso de levantamento de acessibilidades de 
espaços públicos. 
Palestra “Testemunhos na 1ª pessoa sobre os temas da 
deficiência motora”. 

Computador 
Projetor 

Impressora 
Internet 

Outros - em função de 
necessidades específicas 

SPO/GAAF 
Elementos permanentes 

da EMAEI 
Direção 

Alunos do 8ºC e 
do 9º ano de 
escolaridade 

Outubro de 2022 
 

Escola Básica de 
Briteiros 

“FELIZMENTE”  
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE SAÚDE 

MENTAL NA ADOLESCÊNCIA 

Fomentar a consciencialização da saúde mental enquanto 
constituinte do processo de saúde geral. 
Desmistificar e clarificar ideias preconcebidas e o estigma em 
torno da doença/perturbação mental. 
Consciencializar para as principais perturbações mentais na 
adolescência. 
Promover atitudes, comportamentos e ações preventivas 
facilitadoras de uma adequada saúde mental entre adolescentes. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em função de 
necessidades específicas 

SPO/GAAF 
Equipa do PMMS 

Coordenadora da EECE 

Alunos do 8º e 9.º 
ano 

1.º período  
 

Escola Básica de 
Briteiros 

                                           PLANO DE AÇÃO/MISSÃO TÉCNICA 
 
 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 
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SEMANA DA INCLUSÃO 

Sensibilizar os alunos e a comunidade educativa, de uma forma 
geral, para os princípios inerentes à inclusão na escola e na 
sociedade. 
Consciencializar e promover a reflexão sobre os conceitos de 
inclusão, equidade e justiça social, dentro e para além da escola: 
dinamizar atividades em sala de aula com alunos dos vários 
níveis de ensino. 
Elevar a inclusão como um dos princípios educativos centrais do 
AEB. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros - em função de 
necessidades específicas 

Membros permanentes 
da EMAEI 

SPO/GAAF 
Departamento de 

Educação Especial 
Comunidade Educativa 

Alunos dos vários 
níveis de ensino 

Comunidade 
Educativa e 
envolvente 

Dezembro de 
2022 

 
Escolas do 

território educativo 
do AEB 

NOVAS TECNOLOGIAS: USO SEM 
ABUSO 

Sensibilizar os alunos para os perigos e as potencialidades das 
novas tecnologias. 
Consciencializar para os principais riscos, efeitos negativos no 
desenvolvimento e sinais de alerta/perigo. 
Promover competências de autorregulação e envolvimento 
pessoal para um uso sem abuso. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em função de 
necessidades específicas 

SPO/GAAF 
Equipa do PMMS 

GNR – Núcleo Escola 
Segura 
PADDE 

Alunos do 6.º e 7º 
ano 

2.º período  
 

Escola Básica de 
Briteiros 

NOVAS TECNOLOGIAS:  
PERIGOS E CUIDADOS - O PAPEL 

DOS PAIS E EDUCADORES 
 
 

Capacitar os pais/EE sobre a temática; Orientar para a 
monitorização da utilização adequada e segura dos 
equipamentos tecnológicos/internet por parte dos filhos; 
Analisar as potencialidades e riscos da utilização das 
tecnologias;  
Criar uma base de conhecimentos sobre a segurança online.  

 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em função de 
necessidades específicas 

SPO/GAAF 
Equipa do PMMS 

GNR – Núcleo Escola 
Segura 
PADDE 

Pais/EE e 
Comunidade 

Educativa 

2.º período 
  

Escola Básica de 
Briteiros 

VIOLÊNCIA NO NAMORO 

Sensibilizar os alunos sobre questões de igualdade de género e 
violência no namoro. 
Reconhecer diferentes formas de violência que podem estar 
presentes nas relações de namoro. 
Refletir sobre as possibilidades de atuação, consequências e 
implicações das situações de violência no namoro. 
Promover a mudança de atitudes e comportamentos nas 
relações amorosas. 
Contribuir para a prevenção da violência nas relações atuais e 
futuras. 
Sensibilizar toda a comunidade escolar para as diferentes formas 
de violência, com especial enfoque nas questões de violência 
doméstica. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em função de 
necessidades específicas 

SPO/GAAF 
Equipa do PMMS 

Núcleo Escola Segura - 
GNR 

Comunidade 
Educativa 

Alunos do 9º ano 
de escolaridade 

2.º período  
 

Escola Básica de 
Briteiros 

AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA 
DURAÇÃO:  

“AUTOCUIDADO E GESTÃO DE 
STRESS” 

 

Promover o bem-estar psicológico do pessoal docente e não 
docente. 
Promover o desenvolvimento de competências de autocuidado. 
Desenvolver ferramentas de controlo da ansiedade e stress. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros - em função de 

SPO/GAAF 
Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Pessoal docente e 
não docente do 

AEB 

2º Período 
 

Online 
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necessidades específicas 

ANSIEDADE SOB CONTROLO! 

Definir e enquadrar a ansiedade numa perspetiva 
desenvolvimental. 
Consciencializar e sensibilizar para os sintomas e consequências 
da ansiedade. 
Acionar mecanismos e estratégias para manter a ansiedade sob 
controlo. 
Treinar e aplicar estratégias específicas para o controlo da 
ansiedade. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Panfleto informativo 

SPO/GAAF 
Alunos do 4º e 7º 

ano 

2º e 3.º período 
  

Escola Básica 
de Briteiros 

PRINCÍPIOS E AÇÕES 
INERENTES À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA  
AÇÕES DE FORMAÇÃO DE 

CURTA DURAÇÃO 

Dinamizar momentos de sensibilização/formação dirigidos a 
assistentes operacionais, educadoras e professores. 
Fomentar a compreensão sobre problemáticas 
desenvolvimentais específicas e o seu impacto no processo 
educativo. 
Refletir e adotar dinâmicas inclusivas e multidisciplinares de 
atuação educativa. 
Encorajar práticas reflexivas e colaborativas que contribuam para 
o aumento da qualidade educativa para todos os alunos. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros - em função de 
necessidades específicas 

Membros permanentes 
da EMAEI 

SPO/GAAF 
Departamento de 

Educação Especial 
Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Assistentes 
Operacionais, 
Educadores e 

Professores de 
todos os níveis de 

ensino 

2.º e 3.º  períodos  
 

Escola Básica de 
Briteiros 

ORIENTAÇÃO ESCOLAR E 
PROFISSIONAL – OFERTA 

COMPLEMENTAR 
“COMUNICAÇÃO, 

EMPREENDEDORISMO E 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL” 

Auxiliar os alunos no seu processo de orientação escolar e 
profissional a concretizar no final do 9.º ano. 
Promover a maturidade e o conhecimento vocacional para a 
tomada de decisão. 
Proporcionar a exploração pessoal e o autoconhecimento, 
avaliando as capacidades e interesses dos alunos. 
Explorar informação relativa ao mundo escolar e profissional 
após o ensino básico. 
Promover um maior envolvimento pessoal dos alunos na 
construção do seu projecto vocacional, criando uma maior 
autonomia e responsabilização no processo de tomada de 
decisão. 
Promover competências de tomada de decisão vocacional. 
Constituir um suporte no processo de transição, assegurando 
apoio e autoconfiança. 
Organizar atividades de informação, de contacto e de 
exploração vocacional. 

Computador 
Impressora 

Projetor 
Portefólio de Orientação 

Instrumentos/Testes 
psicológicos de avaliação 

de motivações e interesses 
Dossier da Oferta 

Educativa e Formativa 

SPO/GAAF 
Professores da Oferta 

Complementar de 
“Comunicação, 

Empreendedorismo e 
Orientação Vocacional” 

Professores/Diretores de 
Turma do 9.º ano 

Pais/EE 
Coordenador dos 

Diretores de Turma - 3.º 
Ciclo 

EMAEI 
Escolas 

Secundárias/Profissionais 
de rede educativa 

Alunos do 9.º ano 

2.º e 3.º períodos  
 

Escola Básica de 
Briteiros 

IDENTIDADE E EXPRESSÃO DE 
GÉNERO 

Sensibilizar sobre a igualdade de género, identidade ou 
expressão de género. 
Prevenir e combater todas as formas de discriminação. 

Computador 
Projetor 
Internet 

SPO/GAAF 
Projeto Bússola 

Alunos do 9º ano 
de escolaridade 

3º Período 
 

Escola Básica de 
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Reconhecer a igualdade e o respeito pela diversidade como 
princípios estruturantes da cidadania. 

Outros - em função de 
necessidades específicas 

Briteiros 

PROGRAMA DE MENTORIA 
“DE ALUNOS PARA ALUNOS” 

Promover o acompanhamento de alunos mentores em diferentes 
dinâmicas educativas. 
Acompanhar os alunos na criação de processos potenciadores 
da melhoria do seu rendimento escolar e inclusão social e 
educativa. 

Promover competências de relacionamento pessoal, interpessoal 
e académico procurando que os alunos mentores adequem os 
seus comportamentos em contexto de cooperação, partilha e 
colaboração e que sejam capazes de interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em função de 
necessidades específicas 

SPO/GAAF, 
Coordenadores dos 
Diretores de Turma, 
Diretores de Turma, 

Docentes das diferentes 
disciplinas 

Alunos do 2.º e 3.º 
CEB 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Escola Básica de 

Briteiros 

ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU 

Integrar a equipa de educadores Ubuntu do agrupamento e 
participar nas sessões de capacitação.  
 Participar no processo de capacitação de alunos do 3.º ciclo, 
promovendo o desenvolvimento integrado de competências 
socio-emocionais, com especial enfoque nas suas capacidades 
para a liderança servidora através da metodologia Ubuntu. 
 Preparar e dinamizar a semana Ubuntu. 
Apoiar a dinamização do Clube Ubuntu - Academia de Líderes 
Ubuntu do agrupamento. 
 Articular com as entidades promotoras (DGE e IPAV), 
monitorizar e avaliar as ações desenvolvidas. 

Computador 
Projetor 

Impressora 
Internet 

Outros - em função de 
necessidades específicas 

Equipa de Educadores 
Ubuntu do agrupamento 

Direção 
Estruturas educativas do 

agrupamento 
Entidades/serviços da 

comunidade envolvente 
IPAV 

Alunos do 3.º CEB 
Comunidade 

Educativa 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Escola Básica de 

Briteiros 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 
APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

(EMAEI) 
(DECRETO-LEI 54/2018) 

Integrar a equipa de elementos permanentes da EMAEI 

Participar nas reuniões da EMAEI e integrar o seu elenco de 
competências e atribuições, vigente no Decreto-Lei 54/2018, 
designadamente: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação 
inclusiva 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar 

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de suporte 
à aprendizagem 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de 
práticas pedagógicas inclusivas 

e) Elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico e o Programa 
Educativo Individual 

Computador 
Impressora 

Outros - em função de 
necessidades específicas 

 
 
 
 

SPO/GAAF 
Elementos permanentes 

e variáveis da EMAEI 
Comunidade 

Educativa 

 
 

 
Ao longo do ano 
letivo 

Escolas do 
território educativo 
do Agrupamento 
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f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à 
Aprendizagem 

APOIO PSICOLÓGICO E 
PSICOPEDAGÓGICO 

Apoiar na resolução de problemas conducentes à promoção do 
sucesso escolar e pessoal dos alunos 
Desenvolver atividades de Avaliação Psicológica e 
Psicopedagógica Especializada 
Desenvolver, avaliar e monitorizar planos/estratégias de 
intervenção ecológicos e sistémicos 
Definir e articular, com os principais agentes educativos, EMAEI 
e com outros parceiros/recursos da comunidade, estratégias e 
medidas educativas adequadas à situação escolar e 
desenvolvimental do aluno 

Computador 
Impressora 

Internet 
Fotocópias 

Instrumentos/Testes de 
avaliação psicológica 

Material de intervenção 
psicológica 

Outros - em função de 
necessidades específicas 

SPO/GAAF 
Educadores/Professores 

Titulares de 
Turma/Diretores de 

Turma 
Professores de Educação 

Especial 
Pais/Encarregados de 

Educação 

Alunos de todos 
os níveis de 
ensino (Pré-
escolar, 1.º, 2.º e 
3.º CEB) 

 
Ao longo do ano 
letivo 

Escolas do 
território educativo 
do Agrupamento 

ACONSELHAMENTO/ 
CONSULTORIA À COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

Colaborar na análise e no processo de intervenção em situações 
diversas decorrentes de problemáticas psicopedagógicas, 
educativas e orgânicas da escola 

Apoiar e acompanhar, em parceria, a implementação de 
estratégias de prevenção/intervenção educativa face a situações 
sinalizadas 

Colaborar em iniciativas e projetos educacionais (e.g., Projeto 
“Da conceção à validação de um modelo de intervenção na 
leitura”) 

Participar em reuniões de trabalho internas e externas ao 
Agrupamento 

 
 

Computador 
Impressora 

internet 
Outros - em função de 

necessidades específicas 

 
 

SPO/GAAF 
EMAEI 
Direção 

Docentes 
Equipas de coordenação 

pedagógica/projetos 

Comunidade 
Educativa 

 
Ao longo do ano 

letivo 
Escolas do 

território educativo 
do Agrupamento 

 
 
 

ARTICULAÇÃO COM OUTROS 
SERVIÇOS/ESTRUTURAS DA 

COMUNIDADE 

Articular e estabelecer parcerias com estruturas educativas 
internas do agrupamento e outras entidades/serviços regionais e 
locais da comunidade educativa envolvente (e.g. Segurança 
Social, CPCJ, Câmara Municipal, Centro de Saúde, Hospital, 
Rede Escolar Concelhia, …), em função das necessidades 
detetadas 

Participar em reuniões de trabalho internas e externas ao AEB 

Computador 
Impressora 

Internet 
Outros - em função de 

necessidades específicas 

SPO/GAAF 
EMAEI 
Direção 

Estruturas educativas do 
agrupamento 

Entidades/serviços da 
comunidade envolvente 

Comunidade 
Educativa 

 
Ao longo do ano 

letivo 
 

Escolas do 
território educativo 
do Agrupamento 
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GAAF 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS 
RECURSOS 

MATERIAIS 

RESPONSÁVEIS 
INTERVENIENTES 

DESTINATÁRIOS 
DATA  

LOCAL 

           

PROMOÇÃO DO 
ENVOLVIMENTO FAMILIAR: 

“PAIS EM AÇÃO” 

- Dinamizar momentos de sensibilização e formação dirigidos a 
pais/encarregados de educação. 
- Refletir sobre a importância da relação família/escola na promoção 
do sucesso escolar dos alunos. 
- Dotar os pais/encarregados de educação de competências 
parentais. 
- Fomentar a compreensão das várias etapas do desenvolvimento 
infantil. 
- Temas das sessões: 
 1) Projeto + Contigo (dezembro; online) 
 2) Tecnolocigas: perigos e cuidados (janeiro) 
 3) Competências parentais (março)   

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros - em função de 
necessidades 
específicas 

SPO/GAAF 
PMMS 

Projeto “A família vem 
à escola” 

Pais/EE de todos 
os níveis de 

ensino 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Escola Básica de 

Briteiros 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS: 
- DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA 
RELAÇÃO POSITIVA ENTRE PARES 
NO 5º ANO. 
- DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA 
DROPI NO 1º CICLO. 
- DINAMIZAÇÃO DE UMA SESSÃO 
“NOVELO DAS EMOÇÕES” NO PE. 
- DINAMIZAÇÃO DO PROJECTO + 
CONTIGO EM DUAS TURMAS DO 7º 
ANO E UMA DO 8º ANO. 

- Promover competências pessoais, sociais e emocionais nos alunos. 
- Estimular a regulação emocional. 
- Promover o relacionamento interpessoal saudável e positivo. 
- Promover a comunicação assertiva entre pares e a gestão de 
conflitos. 
- Desenvolver a tomada de decisão responsável em situações sociais 
e competências de resolução de problemas. 
- Prevenir problemas de comportamentos e situações de violência 
entre pares. 
- Promover a saúde mental e prevenir comportamentos de risco. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros - em função de 
necessidades 
específicas 

SPO/GAAF 
PMMS 

Pré-escolar 
1º ciclo 
5º ano 
7º ano 
8º ano 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Escola Básica de 

Briteiros 

INTERVENÇÃO A NÍVEL 
SOCIOFAMILIAR, PSICOLÓGICO 

E EMOCIONAL 

Apoiar na resolução de problemas conducentes à promoção do 
sucesso escolar, sociofamiliar e pessoal dos alunos. 
Desenvolver, avaliar e monitorizar planos/estratégias de intervenção 

Computador 
Impressora 

Internet 

SPO/GAAF 
EMAEI 

Direção / Educadores / 

Alunos e famílias 
de todos os níveis 

de ensino 

Ao longo do ano 
letivo 

 

                                      PLANO DE AÇÃO/MISSÃO TÉCNICA 
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ecológicos e sistémicos, envolvendo os docentes e estruturas do 
agrupamento com diferentes instituições, programas e serviços 
comunitários. 
Definir e articular, com os principais agentes educativos e com outros 
parceiros/recursos da comunidade, estratégias e medidas educativas 
adequadas à situação escolar, social e desenvolvimental do aluno. 

Material de avaliação e 
intervenção psicológica 
Outros - em função de 

necessidades 
específicas 

Professores 
Pais / EE 

Instituições / Serviços 
da comunidade 

envolvente 

Escolas do 
território 

educativo do AEB 

TUTORIA E MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS ESCOLARES 

Promover o bem-estar emocional e a capacidade de relacionamento 
do aluno consigo próprio, com os outros e com a escola. 
Desenvolver estratégias de integração de todos os membros na 
comunidade escolar. 
Promover a participação ativa dos alunos em atividades que 
contribuam para o seu sucesso escolar. 
Reduzir os índices de mal-estar e stress entre os membros da 
comunidade educativa. 
Apoiar os alunos no processo de aprendizagem, nomeadamente, na 
criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho. 
Promover a motivação e autodeterminação dos alunos no processo 
de ensino e aprendizagem. 

Computador 
Impressora 

Internet 
Outros - em função de 

necessidades 
específicas 

SPO/GAAF 
EMAEI 

Direção/Educadores/ 
Professores 

Pais/EE 
Instituições/Serviços da 
comunidade envolvente 

Alunos de todos 
os níveis de 

ensino 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Escolas do 

território 
educativo do AEB 

CONSULTORIA À COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

Colaborar com a comunidade educativa no sentido de diagnosticar os 
problemas do aluno e das respetivas famílias do território educativo 
de AEB. 
Promover, em parceria com o agrupamento, na implementação de 
estratégias de prevenção/intervenção educativa face a situações 
sinalizadas. 
Integrar equipas de trabalho multidisciplinar constituídas para o efeito. 
Participar em reuniões com equipas de trabalho internas. 

Computador 
Impressora 

Internet 
Outros - em função de 

necessidades 
específicas 

SPO/GAAF 
EMAEI 

Direção/Docentes 
Equipas de 

coordenação 
pedagógica/projetos 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Escolas do 

território 
educativo do AEB 

ARTICULAÇÃO COM 
ENTIDADES EXTERNAS 

Contatar e mobilizar os recursos da comunidade suscetíveis de 
intervenção nas situações diagnosticadas (e.g. Segurança Social, 
CPCJ, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Castreja, Centro de 
Saúde, Hospital, …). 
Contribuir para o estabelecimento de propostas de intervenção 
integradas entre a comunidade educativa interna e as estruturas 
comunitárias externas. 
Participar em reuniões com equipas/entidades externas ao 
agrupamento. 

Computador 
Impressora 

Internet 
Outros - em função de 

necessidades 
específicas 

SPO/GAAF 
Direção 

Estruturas educativas 
do Agrupamento 

Entidades/Serviços da 
comunidade envolvente 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Locais a designar 

ESCOLA SEM 
BULLYING/VIOLÊNCIA: 

- DINAMIZAÇÃO DE SESSÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO PARA OS ALUNOS 

Prevenir e combater todas as formas de violência. 
Sensibilizar a comunidade educativa para o fenómeno do 
bullying/ciberbullying. 

Computador 
Impressora 

Internet 

SPO/GAAF 
Docente da Oferta 

Complementar 

Alunos de todos 
os níveis de 

ensino 

Ao longo do ano 
letivo 
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E PARA A COMUNIDADE 
EDUCATIVA. 
- CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
DE ATUAÇÃO EM CASOS DE 
VIOLÊNCIA ENTRE PARES. 
- CRIAÇÃO DA BRIGADA ANTI-
BULLYING. 
- DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA EM 
MEIO ESCOLAR. 
 

Promover a participação ativa dos alunos na resolução de situações 
de violência e na prevenção das mesmas. 
Desenvolver competências que contribuam para a prevenção de 
situações de discriminação e violência. 
Candidatura ao selo “Escola sem bullying. Escola sem violência”. 
Implementar práticas de promoção da saúde e do bem-estar da 
comunidade educativa, pautadas pelos princípios da não violência, da 
inclusão e da não discriminação. 

Outros - em função de 
necessidades 
específicas 

“Relações 
Interpessoais em Ação”  

Direção 
Escola Segura – GNR 

DT’S 
PMMS 

Docentes de Cidadania 
e Desenvolvimento 

Comunidade 
Educativa 

Escolas do 
território 

educativo do AEB 

DIA INTERNACIONAL DA NÃO 
VIOLÊNCIA 

Sensibilizar e informar os alunos para as razões da comemoração do 
Dia Internacional da Não Violência. 
Promover a consciencialização de atitudes e comportamentos de não 
violência. 
Prevenir a violência na relação entre pares (Bullying e Ciberbullying). 

Cartolinas 
Cartazes 

Impressora 
Computador 

Projetor 

SPO/GAAF 
PMMS 

Núcleo Escola Segura - 
GNR 

Professor de TIC 
DT’s 

Comunidade 
Educativa 

Alunos do 2.º e 
3.ºciclos 

Janeiro de 2023 
 

Escola Básica 
de Briteiros 

MÊS DA PREVENÇÃO DOS 
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 

Promover os direitos das crianças, relações de proximidade, de afeto 
e uma parentalidade positiva entre pais e filhos. 
Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da prevenção 
dos maus-tratos na infância e juventude. 

Computador 
Internet 

Impressora 
Material para a 

construção de laços 
azuis 

 

SPO/GAAF 
PMMS 
CPCJ 

 

Comunidade 
Educativa 

Alunos de todos 
os níveis de 

ensino 

Abril de 2023 
 

Escolas do 
território 

educativo do AEB 

AÇÃO DE CURTA DURAÇÃO: 
“MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

ESCOLARES” 

Promover a construção pacífica e positiva das relações interpessoais 
e da promoção da convivência. 
Reconhecer a mediação em contexto educativo como um instrumento 
de transformação dos conflitos, de gestão das relações interpessoais 
e de promoção da convivência. 
Perceber a mediação como estratégia de intervenção preventiva 
sobre fenómenos de conflitualidade, de incivilidade e de violência. 
Aprender técnicas para mediar conflitos e saber intervir. 
 

Computador 
Projetor 

Impressora 
Internet 

Outros - em função de 
necessidades 
específicas 

SPO/GAAF 

Assistentes 
Operacionais 
Educadores 

Professores do 1-
º, 2.º e 3.º ciclos  

2º Período 
 

Online 

 

11 de outubro de 2022 

A Equipa do SPO/GAAF, 

 Ana Sofia Melo, Carla Silva, Carina Freitas, Inês Gonçalves 


