
 

 

 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda 

Planificação de Atividades dos Projetos em Desenvolvimento no Agrupamento - Ano Letivo 2014/2015 

Gabinete de Apoio ao Aluno/ /Serviço de Psicologia e Orientação 

Calendarização Atividade a desenvolver Objetivos gerais 

Intervenientes 

Local 
Previsão 

orçamental Responsáveis/ 

Equipa 
Destinatários 

10 de dezembro 2014 

9 de março2014 

Fevereiro 2015 

2º Período 

Projeto Synergia «Igualdade de Género» 

-Pintura de Mural 

-Maratona Fotográfica 

-Sessões de Sensibilização – 6ºanos 

-Sessões de Sensibilização – 12ºanos 

Sensibilizar para a problemática  

-Igualdade de Género 

Synergia 

Direção – Lurdes Faria 

Manuela Sousa 

Manuela Araújo 

Daniela Gomes 

-10 Alunos dos 

11º/12º anos de 

Artes Visuais. 

-10 Alunos do 11º 

ano do curso de 

Técnico 

Multimédia. 

-6 Turmas – 6º 

anos 

-12ºanos 

-Centro da cidade. 

-Centro da cidade. 

-EB 23 Palmeira. 

- Teatro ESM 

 

20/03/2015 

«Mostra de Cursos Superiores/ Profissões» 

Participação de várias Universidades, 

Institutos Politécnicos e Escolas 

Superiores. 

Promover o contacto com Instituições de Ensino 

Superior.  

Sensibilizar os alunos para a diversidade de ofertas 

e exigências do Mercado de Trabalho. 

Facilitar a orientação dos alunos relativamente à 

escolha da sua Profissão. 

Manuela Sousa 

Manuela Araújo 

Daniela Gomes 

Alunos do 

10º/11º/12º Anos 
Teatro (ESM)  

Todo ano letivo 

Atendimento individual de Alunos e de EE 

Identificar/avaliar as problemáticas sócio 

educativas. 

Acompanhamento psicopedagógico e 

psicossocial. 

Encaminhamento para apoio psicológico. 

Encaminhamento para CPCJ 

Apoiar em problemáticas de 

aprendizagem//comportamental, familiares, 

crescimento pessoal e adaptação dos alunos. 

Resolução das problemáticas sócio educativas e 

psicológicas dos seus educandos. 

Manuela Sousa 

Manuela Araújo 

Alunos, Enc. de 

Educação, 

Directores de 

Turma e 

Professores. 

GAA (ESM)  



 

 

Todo ano letivo 

Orientação e reorientação 

escolar//profissional. 

Sessões de 

informação//esclarecimento//sensibilização 

sobre o percurso Escolar e Profissional: 

atendimentos individuais ou em grupo. 

Informar e esclarecer sobre vias escolares e 

profissionais, para que a sua análise e ponderação 

seja mais responsável na tomada de decisão. 

Manuela Sousa 

Alunos do Ensino 

Secundário 

Regular / 

Profissional 

 

GAA (ESM)  

Maio a junho 2015 
Divulgação das Ofertas Formativas nas 

Feiras das Profissões das Escolas Básicas. 

Orientar os alunos na escolha do percurso 

educativo com vista ao desenvolvimento pessoal e 

construção do seu projeto de vida. 

Manuela Sousa 

Alunos, Enc. de  

Educação, 

Diretores de Turma 

e Professores 

Escolas onde se 

realizam as Feiras 

das Profissões. 

 

Todo ano letivo 

Consultoria // Aconselhamento // 

Informação. 

Colaboração com CPCJ. 

Colaboração com a Equipa de 

Necessidades de Educação Especial – 

(NEE). 

Colaboração na Comissão do Planeamento 

Estratégico. 

Apoiar os respetivos Agentes Educativos: Direção 

da Escola, Diretores de Turma, Professores, 

Professores de Educação Especial, Assistentes 

Operacionais e Técnicos da CPCJ 

 

Direção – Lurdes Faria 

Manuela Sousa 

Daniela Gomes 

 

Comunidade 

Educativa 
GAA (ESM)  

Todo ano letivo Consulta psicológica individual 

Melhorar as aprendizagens académicas. 

Prevenir o abandono e insucesso escolar. 

Gerir conflitos entre pares. 

Promover competências transversais. 

Integrar alunos com necessidades educativas 
especiais e melhorar as suas aprendizagens. 

Promover competências de parentalidade. 

Promover a saúde mental de professores, 

assistentes operacionais e outros agentes 

educativos. 

Daniela Gomes 
Comunidade 

Educativa 

 

GAA (ESM)  

Serviço de 

Psicologia (EB23 

de Palmeira) 

 

Todo ano letivo 

Identificação de alunos para ensino 

profissionalizante (ex: percursos 

vocacionais). 

Acompanhamento das turmas de Percursos 

Vocacionais 

Intervir no acesso e na identificação de alunos 

candidatos a vias de ensino/formação 

profissionalizante de equivalência ao ensino básico 

através de um processo de orientação vocacional. 

Colaborar na organização dos referidos cursos, 

designadamente: 1) identificação dos interesses e 

competências dos alunos; 2) avaliação de 

Daniela Gomes 

Alunos 

Encarregados de 

Educação 

Docentes 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

 



 

 

necessidades de formação no mercado de 

trabalho; 3) divulgação da oferta educativa e 

formativa. 

Contribuir, em colaboração com a equipa 

pedagógica dos cursos de percursos vocacionais já 

existentes para a definição e aplicação de 

estratégias psicopedagógicas. 

Colaborar com as equipas pedagógicas dos cursos 

na implementação de atividades que promovam o 

desenvolvimento de competências transversais. 

Participar nas reuniões das equipas pedagógicas. 

2.º e 3.º Períodos 
Orientação Vocacional – Consultoria a 

professores 

Realizar consultoria a professores na área da 

orientação vocacional, fornecendo materiais e 

atividades para que estes possam trabalhar com os 

alunos no sentido de promover o 

autoconhecimento, a autodeterminação e a 

exploração vocacional ativa. 

Daniela Gomes 

Professores de 

cidadania do 9.º 

ano 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

 

 

3.º Período  
Orientação Vocacional – Consultoria a 

encarregados de educação 

Realizar consultoria a professores na área da 

orientação vocacional, fornecendo materiais e 

atividades para que estes possam trabalhar com os 

alunos no sentido de promover o 

autoconhecimento, a autodeterminação e a 

exploração vocacional ativa. 

Daniela Gomes 

Encarregados de 

Educação dos 

alunos do 9.º ano 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

 

 

2.º e 3.º Períodos Sessões de Orientação Vocacional  

Apoiar na construção do processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens 

através da implementação de um programa de 

orientação vocacional estruturado e a aplicar nas 

aulas de cidadania. 

Daniela Gomes Alunos do 9.º ano 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

GAA (ESM)  

 

 

Novembro de 2014 Bullying – Prevenir para ser 
Prevenir situações de bullying e/ou remediar, 

intervindo em situações já identificadas. 

Daniela Gomes 

(atividade integrado no 

plano das atividades 

do PES) 

6 turmas de 5.º ano 

1 turma 7.º ano 

ESM 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

GAA (ESM)  

 

 



 

 

2.º período  Bullying – Prevenir para ser - EE 
Prevenir situações de bullying e/ou remediar, 

intervindo em situações já identificadas. 

Daniela Gomes 

(atividade integrado no 

plano das atividades 

do PES) 

Encarregados de 

Educação 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

GAA (ESM)  

 

Data a determinar  

Formação a Assistentes Operacionais 

(Tema a escolher em conjunto com a 

direção) 

 

 

Daniela Gomes 

 

Assistentes 

Operacionais 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

GAA (ESM)  

 

Todo o ano  Atividades desenvolvidas pelo PES Ver plano de atividades do PES Equipa do PES  
Comunidade 

Educativa 

Serviço de 

Psicologia (AE 

Palmeira) 

GAA (ESM)  

 

 
 


