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Por Equipa Técnico Pedagógica entende-
se o conjunto de serviços e apoios
especializados disponíveis no nosso
agrupamento, a saber: Serviço Social;
Educação Social; Mediação; Orientação
Vocacional e Psicologia. 

Estas valências de intervenção têm como
principal finalidade apoiar os alunos na
procura de resolução dos seus problemas
quotidianos, ajudar a ultrapassar
dificuldades de aprendizagem e
estabelecer estratégias de intervenção de
combate ao absentismo/ abandono
escolar precoce e à exclusão social dos
alunos e das suas famílias. 

Esta equipa apoia e articula ainda com
professores, assistentes operacionais, rede
interna da escola e parceiros da
comunidade envolvente, desenvolvendo
um trabalho conjunto.

Aconselhamento psicossocial, social e
vocacional aos alunos;
Atendimento ao Aluno e/ou
Encarregado de Educação;
Informações, aconselhamento e apoio
à família;
Visitas domiciliárias;
Trabalho concertado com diretores de
turma, professores, assistentes
operacionais, serviços internos e
externos;
Encaminhamento e articulação com
entidades de apoio social e formação 
 escolar e profissional;
Avaliação psicopedagógica e
apoio/encaminhamento na área da
psicologia; 
Orientação Vocacional individual e em
grupo;
Informação sobre Percursos Escolares
e Formativos;
Encaminhamento no âmbito  de
apoios específicos como terapia da
fala, psicomotricidade, psicoterapia e
pedopsiquiatria;
Treino de competências pessoais,
sociais e relacionais;
Colaboração em Projetos de
Investigação Científica

O que fazem? Colaboração no processo de
identificação e implementação de
medidas de suporte à aprendizagem e
à inclusão, no âmbito da educação
inclusiva; 
Apoio no acesso aos cuidados básicos
de saúde (despiste visual, auditivo,
planeamento familiar);

Que objetivos têm?
Contribuir para o sucesso escolar;
Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;
Prevenir, despistar e minimizar
comportamentos de risco; 
Intervenção na crise; 
Apoiar as famílias e os alunos nas
suas problemáticas;
Promover a participação ativa dos
pais e encarregados de educação na
vida escolar do aluno;
Promover condições psico-
socioemocionais que contribuam para
a consolidação de um crescimento
harmonioso;
Promover a articulação na
comunidades educativa na
prossecução da plena integração
escolar e social;


