
2015/2016

Promotor(es) Atividade Objetivos Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox)

GAA
Gabinete de Apoio ao 

Aluno

Atendimento individual de Alunos e Enc. de Educação.                     

Identificar/avaliar as problemáticas sócio educativas.                        

Acompanhamento psicopedagógico/psicossocial. 

Encaminhamento para apoio psicológico. Encaminhamento para 

CPCJ.

Apoiar na resolução das problemáticas sócio educativas 

e psicológicas (de aprendizagem, comportamental, 

familiar, crescimento pessoal e adaptação)

Alunos, Enc. de 

Educação, Diretores 

de Turma e 

Professores.

Todo ano 

letivo
ESM-GAA

GAA
Gabinete de Apoio ao 

Aluno

Orientação e (Re)orientação escolar//profissional com sessões de 

informações//esclarecimentos sobre o percurso Escolar e 

Profissional em atendimentos individuais ou em grupo.     

Apoio/lançamento/divulgação dos Cursos Cientifico-Humaníticos, 

Profissionais, Vocacionais, Aprendizagem ou outras Formações.                                                           

Desenvolver competências, informar, orientar os alunos 

sobre vias escolares e profissionais para uma tomada de 

decisão mais responsável na construção do seu projeto 

de vida.

Todos alunos do 

Ensino 

Regular/Profissional

Todo ano 

letivo
ESM-GAA

GAA
Gabinete de Apoio ao 

Aluno

Consultoria/Aconselhamento/Informação. Colaboração com 

CPCJ.                 Colaboração com Equipa de Necessidades de 

Educação Especial- NEE.      Colaboração com o PES

Apoiar os respetivos Agentes Educativos: Direção, 

Diretores de Turma, Professores, Professores de 

Educação Especial, Técnicos da CPCJ - EMAT, Técnicos e 

Assistentes Operacionais.

Comunidade 

Educativa

Todo ano 

letivo

ESM-GAA  

Escolas onde se 

realizam as 

Feiras das 

Profissões

GAA
Gabinete de Apoio ao 

Aluno

"Mostra de Cursos Superiores/Profissões"  Partícipação de várias 

Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Superipores.

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. 

Alunos do 

10º/11º/12º Anos
18 de Março ESM-GAA

GAA
Gabinete de Apoio ao 

Aluno

Projeto Sá Solidário:         Recolha de produtos alimentares               

Projeto Sá Voluntário:     Recolha de produtos de higiéne ( 

voluntariado de S. Vicente)                      Atividades de apoio ao 

estudo, junto dos alunos do 3º ciclo, com dificuldades.                        

Parceria com a organização MAKE-A-WISH no âmbito do 

"Programa Make-A-Wish vai à Escola".                       (ainda em 

análise)                    

Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática 

da Solidariedade e do Voluntariado.                              

Educar para a cidadania e desenvolver o espirito 

solidário, fomentando o valor da união e partilha.        

Despertar para a atenção ao outro, envolvendo a 

comunidade educativa na realização de desejos a 

crianças gravemente doentes.

Comunidade 

Educativa

Todo ano 

letivo    
ESM-GAA

SPO Serviço de Psicologia Avaliação psicológica

Elaborar diagnósticos na sequência dos 

encaminhamentos/pedidos recebidos ou necessidades 

identificadas. 

Alunos do AESM

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

Plano Anual de Atividades
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Promotor(es) Atividade Objetivos Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox)

SPO Serviço de Psicologia Consulta psicológica individual

Prevenir abandono escolar. Aumentar sucesso escolar. 

Promover o desenvolvimento ou aquisição de 

competências tranversais. Promover o desenvolvimento 

ou aquisição de competências relacionais. Promover a 

saúde física e psicológica. Promover aquisição de 

competências de parentalidade. Promover o bem estar 

psicológico de docentes, assitentes operacionais e outros 

agentes educativos. 

Alunos do AESM. 

Encarregados de 

educação de alunos 

do AESM, docentes 

do AESM

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO Serviço de Psicologia Orientação Vocacional 9.º ano e PV3B

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 em pequenos grupos.

Alunos do 9.º ano e 

PV3B da Escola EB 23 

de Palmeira e da 

Escola Sá de Miranda

2.º e 3.º 

período

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO Serviço de Psicologia Orientação Vocacional EE 9.º ano

Realizar consultadoria a encarregados de educação, 

fornecendo informações e orientações para que estes 

possam ser um agente ativo no processo de orientação 

vocacional dos seus educandos. 

Encarregados de 

Educação dos alunos 

do 9.º ano da Escola 

EB 23 de Palmeira e 

da Escola Sá de 

Miranda. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo por 

iniciativa 

dos mesmo. 

Nas 

reuniões 

com EE em 

janeiro e 

abril

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO Serviço de Psicologia Orientação Vocacional Comunidade educativa

Informar, orientar, proporcionar atividades de 

orientação vocacional capazes de dotar os alunos de 

competências de autoconhecimento e conhecimento do 

meio, possibilitando o desenvolvimento pessoal e a 

construção de um projeto vocacional. 

Todos os alunos do 

agrupamento que 

solicitem apoio ao SP

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO Serviço de Psicologia
Orientação Vocacional para situações de abandono e/ou 

insucesso escolar

Identificar alunos em risco de abandono escolar e/ou 

com insucesso escolar repetido que necessitam de apoio 

na elaboração de um processo de reorientação 

vocacional. 

Todos os alunos do 

agrupamento em 

risco de abandono 

escolar e/ou 

insucesso escolar 

repetido.

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais



Promotor(es) Atividade Objetivos Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox)

SPO Serviço de Psicologia
Acompanhamento das turmas de percurso vocacional (PV3A e 

PV3B)

Contribuir para a definição e aplicação de estratégias 

psicopedagógicas. Colaborar na implementação de 

atividades que promovam o desenvolvimento de 

competâncias transversais. Colaborar na mediação de 

conflitos entre pares. Colaborar na definição de 

estratégias de prevenção da indisciplina em sala de aula 

e no espaço escolar. Colaborar na elaboração do plano 

de atividades de acordo com os interesses doa alunos. 

Colaborar na identificação, organização e 

implementação de atividades da componente 

vocacional. Colaborar na organização e 

acompanhamento da componente de prática simulada. 

Alunos  e doentes das 

turmas de percurso 

vocacional (PV3A e 

PV3B)

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

sem 

custos 

adicionais

SPO Serviço de Psicologia Formação a alunos do 10.º ano 

Dotar de estratégias de gestão do tempo e organização 

do trabalho escolar. Dotar de técnicas de abordagem ao 

estudo. 

Alunos do 10.º ano
2.º e 3.º 

período

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO
Serviço de 

Psicologia/PES

Formação a Assistentes Operacionais - Gestão de 

comportamentos de risco

Dotar de conhecimentos e atitudes que promovam a 

gestão e diminuição de comportamentos de risco (ex: 

conflitos, consumos, sexualidade, alimentação, saúde).

Assistentes 

Operacionais do 

AESM

2.º período 

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO PES Formação a docentes - PRESSE

Incrementar um investimento contínuo na capacitação e 

supervisão técnica dos profissionais, auxiliando-os no 

planeamento e desenvolvimento de projectos de 

educação sexual. Contribuir para a inclusão, nos 

projectos educativos e nos currículos das escolas da 

região Norte, de um programa de educação sexual 

estruturado e sustentado para os alunos.

Contribuir para a diminuição dos comportamentos de 

risco e para o aumento dos factores de protecção em 

relação à sexualidade.

Docentes do AESM

janeiro a 

março de 

2016

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO

Serviço de 

Psicologia/Equipa das 

Tutorias

Formação a docentes - Tutorias 

Dotar de materiais que permitam apoiar os tutorandos 

ao nível das técnicas de estudo, gestão do tempo, 

organização do trabalho. Sensibilizar para a importância 

do papel de profssor tutor. Infomrar das funções do 

professor tutor.

Professores Tutores 

do AESM

outubro de 

2015

EB 23 de 

Palmeira

sem 

custos 

adicionais



Promotor(es) Atividade Objetivos Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox)

SPO
Serviço de 

Psicologia/PES
Formação a Assistentes Operacionais - PASSE

Dotar os assistentes operacionais de conhecimentos e 

comportamentos que facilitem o desenvolvimento de 

estilos alimentares saudáveis e/ou a prevenção de 

doenças associadas aos estilos alimentares. 

Assistentes 

Operacionais do 

AESM

1.º periodo 

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO PES Implementação do Gabinete de Informação ao Aluno (GIA)

Dinamizar o GIA quer no que diz respeito a atendimentos 

individuais quer grupais, ao nível preventivo, 

promocional e remediativo. 

AESM

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO Serviço de Psicologia Bullying - Prevenir para ser!

Dotar de conhecimentos que permitam identificar 

situações de bullying e formas de atuação perante as 

mesmas. 

5.º e 7.º ano 1.º período

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO

GNR, PES, 

Serviço de Psicologia e 

BE

Bullying e Cyberbulling
Sensibilizar e alertar para o Bullying e Cyberbulling. 

Diminuir as situações de bullying e ciberbullying.
5.º ano 1.º período BE

sem 

custos 

adicionais

SPO

GNR, PES, 

Serviço de Psicologia e 

BE

Estupefacientes - Consumos de drogas e álcool

Sensibilizar para as consequências dos conaumos de 

drogas e álcool. Diminuir os consumos de alcool e 

drogas. 

8.º ano

PV3A
1.º período BE

sem 

custos 

adicionais

SPO

GNR, PES, 

Serviço de Psicologia e 

BE

Internet Segura

(Redes Sociais/Jogos em rede/Twitter/Snapshat)

Sensibilizar e informar para os perigos da Internet. 

Diminuir os comportamentos de risco associados ao uso 

da internet.

6.º ano

7.º ano
2.º período BE

sem 

custos 

adicionais

SPO

GNR, PES, 

Serviço de Psicologia e 

BE

Violência no Namoro
Diminuir comportamentos violentes nas relações de 

namoro.

9.º ano

PV3A
3.º período BE

sem 

custos 

adicionais

SPO

Serviço de Psicologia e 

outros agentes da 

comunidade educativa 

e da comunidade em 

geral

Trabalho em Rede

Apoiar e contribuir com os diversos agentes da 

comunidade educativa AESM (direção, docentesm 

diretores de turma, educação especial, assitentes 

operacionais) e de outras instituições (CPCJ, Tribunal, 

Câmara, CAFAP, Escola Segura, empresas, etc. ).

Toda a comunidade 

educativa

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais

SPO
Serviço de Psicologia, 

Educação Especial
Articulação com equipa da educação especial

Apoiar na avaliação dos alunos da educação especial. 

Apoiar na elaboração de relatórios técnico pedagógicos. 

Apoiar na elaboração de Programas educativos 

individuais. 

Alunos, docentes e 

encarregados de 

educação dos alunos 

da educação especial

Ao longo de 

todo o ano 

letivo

EB 23 de 

Palmeira. 

Escola Sá de 

Miranda

sem 

custos 

adicionais


