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Plano de E@D
Serviço e Psicologia e Orientação

O Plano do Serviço de Psicologia e Orientação foi elaborado tendo em consideração as
orientações da Direção Regional de Educação. Integra o plano de atuação nas áreas de
Psicologia, Psicomotricidade e Terapia da Fala. Nestas áreas é facilitado o contato nas
formas síncrona e assíncrona, através da utilização dos diversos canais de comunicação
(e-mail, telefone, videoconferência, CTT, etc.).

1. Linhas de atuação comum às três áreas:

- dar continuidade aos processos de avaliação especializada já iniciados;
- continuar a colaborar com o Núcleo de Educação Especial, também procurando
responder a situações específicas nesta fase;
- participar nas reuniões do Núcleo de Educação Especial através de videoconferência;
- continuar a responder às solicitações dos docentes da EBI da Maia (sinalizações de
alunos, esclarecimentos, etc.), abrindo, em articulação com estes, os canais para apoio
direto a alunos e suas famílias;
- articulação com os diversos serviços da comunidade;
- outros.

2. Linhas de atuação específica:

2.1. Psicologia
- coordenar os processos de avaliação especializada;
- coordenar e dar continuidade à avaliação especializada para efeitos de adiamento de
matrícula;

1

- dar continuidade à Orientação Escolar e Profissional dirigida aos alunos do 9º ano de
escolaridade e do PROFIJ;
- dar continuidade aos acompanhamentos a alunos na área da Psicologia;
- promover a preparação do ano letivo subsequente no que toca aos alunos do Regime
Educativo

Especial,

nomeadamente

participar

na

elaboração

dos

Relatórios

Circunstanciados de acompanhamento dos Projetos Educativos Individuais.
- partilhar semanalmente informação útil, sob a forma de recomendações na área da saúde
mental, através de e-mail, página oficial e facebook da EBI da Maia;

A psicóloga continuará a reunir com os psicólogos das unidades orgânicas do concelho
da Ribeira Grande e, no contexto do encerramento dos estabelecimentos de ensino, os
psicólogos irão reunir semanalmente na modalidade de videoconferência.

2.2. Psicomotricidade
- incentivar a atividade motora e mental dos alunos, através de sugestões quinzenais de
tarefas, adaptadas a esta nova realidade;
- partilhar em reuniões semanais o balanço das atividades propostas (reuniões de núcleo
de 1ºciclo e de departamento pré-escolar);
- elaboração de atividades para o próximo ano letivo.

2.3. Terapia da Fala
- promover a manutenção de competências trabalhadas com os alunos que beneficiam do
apoio, através da sugestão de atividades direcionadas;
- participar, semanalmente, nas reuniões de departamento pré-escolar e dos núcleos de 1º
ciclo no sentido de efetuar o balanço das atividades propostas aos alunos;
- cooperar com pais e/ou encarregados de educação e outros elementos da comunidade
educativa em questões correlacionadas com a área de atuação.

Serviço de Psicologia e Orientação da EBI da Maia

Psicóloga,
Cristina Tavares da Terra Melo
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