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OBJECTIVOS DA UNIDADE ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO, SERVIÇO SOCIAL E 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
 
 

 

1. Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; 

2. Detectar os alunos com necessidades especiais, proceder à avaliação da situação e ao estudo das 
intervenções adequadas, promovendo a cooperação de professores, pessoal não docente, pais e 
encarregados de educação; 

3. Desenvolver programas e acções de aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de 
grupo, favorecendo a articulação entre a escola e o mundo do trabalho; 

4. Estabelecer a articulação com o docente de apoio educativo sempre que as características dos alunos 
ou a situação o exijam, com vista a um melhor acompanhamento ou encaminhamento; 

5. Colaborar em todas as acções comunitárias destinadas a prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, ao 
abandono precoce e ao absentismo sistemático; 

6. Participar em experiências pedagógicas, bem como em projectos de investigação e em acções de 
formação de pessoal docente e não docente, com especial incidência nas modalidades de formação 
centradas na escola; 

7. Acompanhar o desenvolvimento de projectos e colaborar no estudo, concepção e planeamento de 
medidas que visem a melhoria do sistema educativo; 

8. Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola no âmbito dos apoios sócio-educativos; 

9. Desenvolver acções de informação e sensibilização dos pais, encarregados de educação e da 
comunidade em geral, relativamente às condicionantes sócio-económicas e culturais do 
desenvolvimento e da aprendizagem; 

10. Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento pessoal; 

11. Colaborar, na área da sua especialidade, com professores, pais ou encarregados de educação e outros 
agentes educativos na perspectiva do aconselhamento psicossocial; 

12. Propor a articulação com as autarquias e outros serviços especializados, em particular nas áreas da 
saúde e segurança social, contribuindo para o correcto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa 
dos alunos com necessidades especiais. 

 

 

 

 

 
 


