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SPO ao serviço da escola.

Bem-vindos à 1ª edição da Newsletter do SPO - In(Forma).
Trata-se de um espaço dedicado a toda a comunidade educativa do nosso
agrupamento de escolas, visando apoiar todos os envolvidos na promoção
do sucesso pessoal, social, emocional e académico dos nossos alunos.
Este boletim tem caracter informativo mas também formativo e nele serão
abordados, nas várias edições, diversos temáticas.
Nesta 1ª edição é feita uma breve apresentação do nosso serviço.

O Serviço de Psicologia e Orientação
(SPO), é uma unidade especializada de
apoio educativo. Tem como finalidade
contribuir para a concretização da
igualdade de oportunidades, a promoção
do sucesso educativo e a aproximação
entre a família-escola.
Desenvolve a sua ação no Agrupamento
de Escolas Portela e Moscavide, em três
domínios:
Apoio psicopedagógico;
Orientação escolar e profissional
Apoio ao desenvolvimento do sistema
de relações da comunidade educativa

Equipa Técnica
O SPO é assegurado por três técnicas
superiores da Câmara Municipal de Loures
:
Fernanda Pereira - Psicóloga Educac.
Escola EB 2/3 Gaspar Correia, Pav. C
Mónica Mesquita - Educadora Social
Escola EB 2/3 Gaspar Correia, Pav. B
Paula Lourenço - Psicóloga Social
Escola Sec. da Portela, Pav. B, Sala 11
Horário de Atendimento
Encontra-se afixado na porta dos gabinetes.

Destinatários
Podem aceder ao Serviço de Psicologia e
Orientação alunos, pais/encarregados de
educação, professores e pessoal não
docente.

Intervenção
Tem uma linha teórica de intervenção
ecossistémica privilegiando a consultoria
em contexto educativo, com atuação:
a) em grupos mais do que no indivíduo;
b) preventiva mais do que remediativa;
c) incidindo nos adultos significativos na
vida do aluno, mais do que centradas
apenas nos alunos.
Autonomia Técnica/Ética e Deontologia
As técnicas que integram o SPO dispõem
de autonomia técnica e científica. Na sua
prática, têm o dever de respeitar as
normas éticas e deontológicas do
exercício profissional, nomeadamente, na
manutenção da privacidade e
confidencialidade dos alunos e das suas
famílias, o respeito pelas decisões,
direitos e legítimos interesses do
indivíduo.
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