
 

Relatório Final 

Atividades 

  

Gabinete GO! 

 
@m@r.te      Eixo I, II, III, e IV  

Responsáveis 

Dina Figueira (Psicóloga) 

Catarina Alves (Assistente Social) 

 



 

 

Diagnóstico/Fundamentação 

O Go! parte da conceção de que o aluno é o principal ator da escola, cuja participação ativa e                   

empenhada nas atividades escolares, promove o seu sucesso escolar.  

O Go! desenvolve um conjunto de atividades socioeducativas que promovem o gosto pela escola, a               

aquisição de competências do saber, do ser e do estar, da assertividade e da postura cívica, através                 

de uma educação para a cidadania, com principal enfoque na definição de regras de conduta claras,                

relações interpessoais saudáveis, e responsabilização do aluno no seu próprio processo de            

desenvolvimento. 

Objetivos 

Os principais objetivos das atividades desenvolvidas no Gabinete GO! são: 

● Contribuir para o sucesso educativo do aluno; 

● Consolidar o trabalho colaborativo entre todos os atores envolvidos nas aprendizagens do aluno; 

● Apoiar e acompanhar os alunos com dificuldade de ordem afetiva e/ou comportamental;  

● Prevenir comportamentos de risco de natureza pessoal, relacional, escolar, entre outros;  

● Integrar o aluno na turma, na escola e na sociedade através da valorização da sua autoestima e                 

da ajuda na construção do seu projeto de vida;  

● Proporcionar aos alunos melhores condições para que possam identificar os seus interesses            

vocacionais e profissionais ajudando-os a construir os seus projetos de vida.  

● Fomentar atividades de caráter educativo, cultural, social, lúdico-pedagógico, artístico e recreativo           

promovendo o envolvimento ativo de toda a comunidade; 

● Sensibilizar as famílias de etnia para a necessidade da frequência do pré-escolar como forma de               

promover o sucesso nas aprendizagens; 

● Integrar a maior parte das crianças de etnia cigana no pré-escolar; 

● Contribuir para o sucesso do aluno no seu todo;  

● Trabalho colaborativo com docentes e auxiliares de ação educativa.  
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Operacionalização 

 

A equipa é constituída, atualmente, por duas técnicas especializadas, uma Técnica Superior de             

Psicologia, Dina Figueira, e uma Técnica Superior de Serviço Social, Catarina Alves. 

A equipa está presente em todos os conselhos de turma,ao longo do ano letivo, dando primazia à                 

promoção da articulação direta com todos os docentes, diretores de turma, professores titulares do 1º               

ciclo e educadoras. 

Exerce um papel de parceria com diferentes entidades do concelho de Avis ou outras, sempre que                

exista necessidade e de acordo com as necessidades sentidas ao longo da intervenção. 

O nosso plano de atividades é pensado de acordo com as necessidades sentidas pela comunidade               

escolar, sendo elaborado em articulação com os Conselhos de Turma e a coordenadora Teip, bem               

como coordenadora de outros projetos escolares, como o PES, por exemplo.  

São elaborados relatórios de atividades, de acompanhamento aos alunos e, no final do ano letivo, são                

aplicados questionários de satisfação, com o objetivo de verificar indicadores/metas e com vista à              

autoavaliação do trabalho desenvolvido. 

A equipa intervém diretamente junto dos alunos, Encarregados de Educação e/ou pais, Docentes,             

auxiliares e administrativos, bem como todos os agentes envolvidos na comunidade escolar. 

 

Recursos humanos mobilizados 

Apresentam-se os recursos humanos tendo em conta a calendarização na seguinte tabela: 

Calendarização Recursos humanos 

Setembro 2016 a Agosto 2017 Psicóloga Dina Figueira  

Assistente Social Catarina Alves 
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Identificação das ações/atividades do Plano Ação 16/17 

 

Apresentam-se as ações e atividades realizadas, ao longo do ano letivo 2016/2017, na seguinte              

tabela: 

 

E
I
X
O 

 

 

Atividades 

Cronograma 
 
 

Número de 
Sessões 
Realizadas 

Número de 
Participantes 

Público Balanço  Justificação do desvio  

S O N D J F M A M J J      

 

I 

Intervenção Específica 

em Benavila 

            18 alunos 1º Ciclo Positivo  

Acompanhamentos 

Psicológicos/avaliações 

           213 Sessões 31 Alunos 1º2º3ºCiclo Positivo 

 

 

Orientações/Aconselha

mento Pais 

Encarregados de 

Educação 

           54 Sessões 40 Pais/E. 

Educação 

1º2º3ºCiclo Positivo 

 

 

 

 

 

I

I 

Orientação Vocacional            25 sessões 61 alunos 8º, 9ºAno  Positivo  

Atividades 

desenvolvidas em 

Orientação Vocacional 

           5 atividade  Alunos 

Agrup. 

Positivo  

Encontro com Pais 

 

 

           4 ações 32 pais/E.E. 8º e 9ºAno  Positivo  

GMC            183 

mediações 

62 alunos 

envolvidos 

1º2º3ºCiclo Positivo  

NI- Núcleo Intervenção            5 sessões 5 alunos 2º e 3º 

Ciclo 

Positivo  

 

 

 

I

I 

 

Orientação Escolar            176 sessões 46 alunos 2º e 3º 

Ciclo 

Positivo  

Espaço de Afetos             162 

sessões 

54 alunos 

 

1º2º3ºCiclo Positivo  

 

Programa Promoção 

Competências Sócio 

Emocionais 

            

33 sessões 

 

79 alunos 

pré 

61 alunos  

 

Pré-Escolar 

1º Ciclo 

 

 

Positivo 

 

Atendimentos 

multidisciplinares 

           49 reuniões 31 alunos Pré, 1º 2º 

3º Ciclo 

Positivo  
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Comemoração Dia 

Internacional da Pessoa 

Com Deficiência 

           1 Atividade 1º2º3ºCiclo 1º2º3ºCiclo Positivo 

 

 

Cabaz de Natal            1 atividade  

Alimentos 

recolhidos: 

205 

Nº de 

famílias 

apoiadas: 3 

Nº de alunos 

apoiados: 7 

 

 

Pré, 

1º2º3ºCiclo 

 

Positivo  

 

Atividades em 

colaboração com o PES 

           5 ações Alunos 

agrupament

o 

Alunos 

agrupament

o 

Positivo   

 

I

I

I 

 

Atividade Auxiliares 

           0 Atividade 0 auxiliares Auxiliares 

 

Não 

realizado 

Devido à sobreposição 

com outras atividades, 

que foram 

consideradas 

prioritárias pelo 

Gabinete GO!, não foi 

possível realizar a 

atividade 

Workshop com 

docentes  

           0 0 0 Não 

realizado 

Devido à sobreposição 

com outras atividades, 

que foram 

consideradas 

prioritárias pelo 

Gabinete GO!, não foi 

possível realizar a 

atividade 

 

 

I

V 

Articulações Entidades 

Exteriores 

           99 

articulações 

 IPSS, 

Município, 

SS, GNR, 

etc. 

Positivo 

 

 

GAF            54 Sessões 18 Famílias 

20 Alunos 

1º2º3ºCiclo Positivo 

 

 

Acompanhamentos 

Sociais 

           47 

Acompanha

mentos/ate

ndimentos 

1º2º3ºCiclo 

 

Pré-escolar, 

1º2º3ºCiclo 

Positivo 

 

 

Novo Ciclo!            2 Ações  43 Alunos 4º 
ano 

61 alunos 
2ºciclo  

4ºAno; 

2ºciclo; 

Positivo 
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A Escola Somos todos 

nós - Color Party 

           1  ação 61 Pais/E.E. 

11 auxiliares 

203 alunos 

Todos os 

alunos e 

docentes do 

agrupament

o  

 

Positivo  

 

 

 

Quadro Resumo detalhado atividades realizadas pelo GO!  

 

Apresenta-se em seguida um quadro resumo com as atividades realizadas pelo GO! no ano letivo 

2016/2017.  

 
Eixo Designação Ação Nome da atividade Nº 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – 
Prevenção do 
abandono, 
absentismo e 
indisciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Atividades 
promoção de 
competências 
sociais e 
emocionais 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Promoção de 
Competências sociais e 
emocionais Pré-Escolar 
e 1º Ciclo 
 
 
 

Sala 1 Avis 
Sessões – 3 
Alunos envolvidos – 20 
Sala 2 Avis  
Sessões – 2 
Alunos envolvidos – 25 
Sala Pré-Ervedal 
Sessões – 1 
Alunos envolvidos – 14 
Sala Pré Benavila 
Sessões – 3 
Alunos envolvidos – 11 
Sala Pré- Alcórrego  
Sessões – 6 
Alunos envolvidos – 9 
1º ano Avis  
Sessões – 3 
Alunos envolvidos – 18 
2º ano Avis  
Sessões – 2 
Alunos envolvidos – 17 
1º  e 2º ano Ervedal 
Sessões – 4 
Alunos envolvidos – 6 
 
3º e 4º ano Ervedal  
Sessões – 3 
Alunos envolvidos – 14 
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II – 
Prevenção do 
abandono, 
absentismo e 
indisciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prevenção  
  

2º, 3º e 4º  ano 
Alcórrego  
Sessões – 6 
Alunos envolvidos – 6 
 
TOTAL SESSÕES: 33 
TOTAL ALUNOS PRÉ: 79 
TOTAL ALUNOS 1ºCICLO: 
61  

 
 
 
 
 
Prevenir os 
conflitos e 
indisciplina 

 
Espaço de Afetos 

 
Nº de alunos: 54 
Nº de Sessões: 162 
 

 
 
 
Disciplina® - Núcleo de 
Intervenção  

 
Nº de alunos 
intervencionados - 5 
Nº de sessões realizadas – 5 
Nº de medidas 
sancionatórias aplicadas – 3 
Nº de medidas corretivas 
aplicadas – 1 
Nº de medidas educativas 
aplicadas - 1 
Alunos reincidentes: 0 

 
 
 
 
 
 
Desenvolver 
trabalho 
colaborativo com 
a Rede Social 
através das 
técnicas do GO!  

 
 
Reuniões de articulação 
com Rede Social, Núcleo 
Executivo, CPCJ, Centro 
de Saúde, Hospital de 
Portalegre, Município de 
Avis, Junta de 
Freguesia, CRIPS, 
Segurança Social; 

 
Núcleo Executivo – 0 
Centro Saúde – 5 
Hospital Portalegre – 2 
Município de Avis – 12 
GNR/Escola Segura – 10 
Fundação Mª Pia – 2 
CRIPS – 2 
CPCJ Avis – 10 
CPCJ Gavião - 1 
EMAT – 15 
Tribunal – 1 
IRS Portalegre – 3 
Santa Casa Misericórdia de 
Avis - 2  
RLIS Avis – 1  
NLI Avis - 2 
Segurança Social - 3 
Banco alimentar Portalegre - 
1  
Escolas Secundárias - 12 
FIL - 1 
Expolíngua - 1  
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Total –  99 

 
 
Prevenir os 
conflitos e 
indisciplina 

 
Gabinete de Mediação 
de Conflitos (GMC) 

 
Total de Mediações: 183 
Total de alunos: 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prevenir os 
conflitos e 
indisciplina 

 
 
Sessões de 
Sensibilização sobre o 
Bullying 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sessões de 
Sensibilização sobre 
abuso de álcool e 
drogas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sessões Bullying nas 
turmas 
2º ciclo: 8 
3º ciclo: 10 
Total de alunos: 153 
 
Sessões Abuso 
Alcool/Drogas nas 
turmas 
8º e 9º ano: 1 
Total de alunos: 59 
 

 
Desenvolvimento 
de atividades de 
educação  para a 
saúde, direitos 
humanos, 
educação cívica 
na oferta da 
formação cívica  

 
Ação de sensibilização 
para a Solidariedade – 
Cabaz de Natal  

Total de alunos envolvidos: 
356 
Nº famílias apoiadas: 3 
Nº de alunos apoiados: 7  
Nº alimentos recolhidos: 
205 

Contribuir para o 
sucesso educativo 
recorrendo ao 
trabalho 
colaborativo, 
evitando o 

 Sessões de Orientação 
Escolar  

Nº de alunos: 46 
Nº alunos 1ºciclo: 0 
Nº alunos 2ºciclo: 19 
Nº alunos 3ºciclo: 27 
Total sessões: 176 
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absentismo e a 
indisciplina.;  

 Colaborar no 
desenvolvimento e 
no planeamento 
das atividades 
propostas pelo 
PAPES 

                 PAPES Nº de atividades: 5 
Nº de reuniões: 2 

 
 
 
 
 
 
Orientação 
Escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientação 
Escolar  
 

 
Planear e executar 
atividades de 
orientação escolar 
e vocacional, 
nomeadamente 
através da 
aplicação de 
programas e 
ações a 
desenvolver com 
alunos, famílias ao 
longo do ano 
letivo;  

 
 
Novo Ciclo!  

2º ciclo: 61 alunos  
 
Total alunos do 4º ano –  43 
 
Total – 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir para o 
sucesso educativo 
recorrendo ao 
trabalho 
colaborativo e 
interprofissionalid
ade  

 
 
 
(Nº de) atividades 
desenvolvidas de 
orientação  

 
 
Total de atividades –  

● Visita de estudo 
Futurália – 2 

● Visitas de estudo a 
Escolas Secundárias 
– 3; 

● Sessões com 
pais/E.E. - 4; 

● Sessões 
esclarecimento com 
escolas - 2; 

● Prova IPP - 1;  
● Orientação sessão 

individual - 14;  
● Sessões em turma - 

25;  
Orientação Vocacional Total de alunos – 61 

Nº sessões – 25 
Nº de atividades – 5 

 
Acompanhamentos 
Psicológicos e 
Avaliações Psicológicas 

Total alunos – 31 
Total Sessões – 213 
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III – Gestão 
e 
Organização 

 
Plano 
Formativo 
Interno 

(….) Formação 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionais (….) 

 
 
(Nº de )funcionários 
envolvidos 

 
Sessões – 0 
 
Auxiliares Envolvidos –0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – Relação 
Escola, 
Famílias, 
Comunidade 
e Parcerias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envolver 

 
 
 
 
 
 
Desenvolver ações 
de sensibilização 
para pais/E.E.  
Implementar um 
programa de 
desenvolvimento 
de competências 
parentais pelo 
GAF do GO! em 
parceria com a 
Rede Social  
 

 
 
 
 
 
 
Nº de pais/E.E. que 
participaram nas ações :  
GAF – Gabinete Apoio à 
Família 
Atendimentos e 
Acompanhamentos 
Sociais  
Visitas Domiciliárias  
Orientações/Aconselha
mentos 
Psicopedagógicos,  
Psicoeducacionais aos 
pais/E.E.  
Encontro de Pais – 
alunos 9º ano 
Atendimentos 
Multidisciplinares  

GAF  
Nº de Famílias – 18 
Nº de alunos - 20 
Nº Total de Sessões –  54 
 
Atendimentos e 
Acompanhamentos 
Sociais  - 47 
 
Visitas Domiciliárias - 2 
 
Orientações/Aconselhament
os Psicopedagógicos,  
Psicoeducacionais aos 
pais/E.E.  –  
40 pais/E.E.  
 
Nº de sessões – 54 
 
Encontro de Pais – alunos 8º 
e 9º ano -  32 pais/E.E.  
 
Nº de sessões – 4 
 
 
Atendimentos 
Multidisciplinares  (CPCJ, 
D.T., GO!, Família) 
Nº de atendimentos - 49 
Número de famílias – 29 
Número de alunos 
envolvidos - 31 
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Atividades no âmbito do GO! 

O GO!, tendo em conta que é um gabinete multidisciplinar, está presente e dinamiza num conjunto de 

atividades que vão ao encontro das necessidades do Agrupamento e que promovem o sucesso escolar 

do aluno, no seu todo.  

Iremos analisar, de forma individual, as atividades, descrevendo os pontos fortes, pontos fracos e 

propostas/reajustes para o próximo ano letivo.  

 

Atividade - Programa de Competências Sociais e Emocionais Pré-Escolar e 1º 

Ciclo 

Pontos fortes:  

● Grau de adesão dos alunos às atividades;  

● Abertura por parte das educadoras e dos docentes de 1º ciclo na marcação das sessões;  

● Maior aproximação às educadoras e docentes de 1º ciclo; 

● Maior conhecimento do historial comportamental do aluno em contexto escolar e familiar; 

● prevenção de comportamentos;  

 

Pontos fracos: 

● A não realização de sessões nas turmas de 3º e 4º anos de Avis;  

● Número reduzido de sessões por turmas;  

 

Propostas e reajustes:  

 

● Aumentar o número de sessões por turma e a periodicidade das mesmas;  

● Envolvimento de todas as turmas de 1º ciclo no Programa de desenvolvimento de Competências; 
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Atividade - Espaço de afetos 

Pontos fortes:  

● Espaço aberto e sem horário definido; 

● Procura voluntária dos alunos; 

● Relação estabelecida entre alunos e técnicas;  

● Diversidade dos temas abordados;  

 

Pontos fracos: 

Nada a referir;  

 

Propostas e reajustes:  

 

● Manter o espaço dos afetos, como um momento dedicado ao aluno, no seu todo, de forma                

individual, ou em grupo, de acordo com as necessidades identificadas pelo aluno;  

 

Atividade - Projeto Disciplinar - Núcleo de Intervenção  

Pontos fortes:  

● A atuação da equipa em comportamentos identificados nos graus 1, 2 e 3, sensibilizando e               

prevenindo comportamentos inadequados de grau superior de forma a incutir uma cultura de             

respeito entre todos;  

● Transdisciplinaridade do processo; 

● O envolvimento e articulação com os docentes e o conhecimento do historial comportamental do              

aluno em contexto escolar e familiar.  

● A existência de um espaço próprio capaz de proporcionar um momento tranquilo à reflexão e               

compreensão. 

● As ações de sensibilização sobre o projeto Disciplina(R) nas turmas do 2º e 3º Ciclos, bem como                 

com os docentes do Agrupamento;  

● O envio da documentação (Registos de Ocorrência e Participações Disciplinares) por email para o              

Gabinete GO!;  

● Constante articulação entre a equipa e os Diretores de Turma;  
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Pontos fracos: 

● Recusa no preenchimentos dos registo de ocorrência por parte dos auxiliares de educação;  

● Não realização de uma única reunião da equipa alargada; 

● Não realização de ações de sensibilização junto dos auxiliares de ação educativa;  

● Perda do protocolo com a Escola Profissional abreu Callado para a dinamização dos intervalos; 

 

 

Propostas/reajustes 

● Continuação deste projeto durante o próximo ano letivo.  

● Manter a estrutura do projeto, com horas destinadas à execução do mesmo, nomeadamente aos              

docentes envolvidos, uma vez que surge a necessidade de: 

o Planear ações de prevenção à indisciplina 

o Elaboração de relatórios 

o Definição e redefinição de estratégias  

o Monitorização junto dos alunos, por parte do Diretor de Turma, para colmatar a ineficácia              

dessa mesma monitorização da implementação da medida educativa 

o Reuniões de equipa 

o Trabalhar os dados estatísticos 

o Sensibilização dos elementos da comunidade educativa para o projeto  

o Reuniões com os auxiliares 

o Partilha de boas práticas e intercâmbios com outras escolas 

 

Atividade - Reuniões de Articulação com entidades parceiras 

Pontos fortes:  

● número de articulações efetuadas;  

● relações de qualidade com as entidades parceiras;  

● disponibilidade das entidades;  

● contribuição da articulação efetuada;  

● manutenção do trabalho colaborativo;  

 

Pontos fracos: 

Nada a referir;  
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Propostas e reajustes:  

 

● Manter a qualidade das relações e as parcerias traçadas;  

 

Atividade - GMC – Gabinete de Mediação de Conflitos: 

O Gabinete de Mediação teve um balanço positivo pois, interveio prontamente nas situações em que               

houve necessidade desta valência. Mesmo nas situações em que as técnicas realizavam outras             

atividades fora do espaço físico do Gabinete de Orientação as intervenções foram próximas das              

ocorrências. 

As ações do Gabinete tiveram muitas vezes um efeito preventivo na repetição de comportamentos.  

Propostas e reajustes:  

 

● Manutenção da estrutura do gabinete, mantendo a proximidade ao aluno, agindo como            

facilitadoras no processo de  gestão dos conflitos;  

● Maior sensibilização aos docentes para, aquando do encaminhamento para fora do contexto de             

sala de aula, os mesmos se façam acompanhar de uma tarefa;  

 

Atividade - Sessões de Sensibilização sobre o Bullying  

Pontos fortes:  

● Disponibilidade por parte dos Diretores de Turma no agendamento das sessões; 

● Adesão dos alunos aos temas abordados; 

● Utilização de dinâmicas de grupo para a dinamização da sessão;  

  

 

Pontos fracos: 

● Limitação de tempo em cada sessão;  

● Ocupação de tempos de Formação Cívica;  
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Propostas e reajustes:  

 

● Realizar uma sessão para pais/EE sobre o tema, em colaboração com a Escola Segura e CPCJ de                 

Avis;  

●  Maior sensibilização, via facebook, sobre o tema;  

 

Atividade - Cabaz de Natal  

Pontos fortes:  

● Espírito de Solidariedade demonstrado pelos alunos; 

● grau de adesão dos alunos; 

● ações de sensibilização realizadas em turma, nos 2º e 3º ciclos; 

● número de famílias apoiadas;  

● distribuição de cabazes feito de forma anónima;  

 

Pontos fracos: 

● Nada a referir;  

 

Propostas e reajustes:  

 

● Manter a campanha de solidariedade; 

● Aumentar o envolvimento dos docentes e auxiliares na campanha;  

 

Atividade - Orientação Escolar  

Pontos fortes:  

● Espaço de atendimento individualizado ao aluno; 

● envolvimento dos Encarregados de Educação na definição/redefinição de estratégias;  

● número de alunos acompanhados; 

● definição/redefinição de estratégias e prioridades para o melhoramento dos resultados          

académicos; 
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Pontos fracos: 

● Diminuição do grau de adesão no 3º período; 

● Falta de um recurso informático no Gabinete GO! para a realização de trabalhos;  

 

Propostas e reajustes:  

 

● Dar continuidade ao acompanhamento aos alunos, de acordo com as prioridades definidas nos             

conselhos de turma de avaliação de 3º período;  

● Investir no acompanhamento nos 1º e 2º períodos, por forma a diminuir o impacto causado pelo                

abandono das sessões de Orientação Escolar no 3º período;  

Atividade - Colaboração com projeto PAPES 

Pontos fortes:  

● Articulação constante com a Coordenadora do Projeto; 

● Envolvimento nas atividades realizadas;  

● Diversidade dos temas trabalhados; 

 

Pontos fracos: 

● A realização parcial da atividade “Maio, Mês da Família” ; 

● Dificuldade em articular todas as atividades da Formação Cívica, com as atividades PAPES, 

nos 45 minuto semanais;  

 

Propostas e reajustes:  

 

● Se a Formação Cívica continuar a ser a disciplina privilegiada para a operacionalização dos              

conteúdos PAPES, considera-se importante a realização de uma reunião com o Conselho de             

Diretores de Turma para, em conjunto, definir prioridades e refletir sobre a melhor metodologia a               

adotar; 
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Atividade - Novo Ciclo!  

Pontos fortes: 

 

● Colaboração dos docentes de Educação Física;  

● Disponibilidade dos docentes de 4º ano de escolaridade; 

● Disponibilidade dos docentes de 2º ciclo de escolaridade;  

● Colaboração da Câmara Municipal de Avis;  

● Feedback dos alunos; 

● Entusiasmo dos alunos de 4º ano e 2º ciclo no decorrer da atividade; 

● Aumento do número de alunos do 1º ciclo de Benavila na participação da atividade;  

 

Pontos fracos: 

 

● Não ter sido realizada uma sessão com pais/Encarregado de Educação para esclarecimento de             

dúvidas; 

● O facto dos alunos de 4º ano só frequentarem as aulas a partir das 10h20;  

 

Propostas/reajustes 

 

● Realização de sessão de esclarecimento com pais/Encarregados de Educação, por freguesia;  

 

Atividade -Orientação Vocacional 8º e 9º ano  

De uma forma geral o balanço da atividade é positivo.  

Foram realizadas atividades que foram ao encontro das necessidades dos alunos e as sessões              

individuais foram uma mais valia no processo de tomada de decisão. 

Apesar disso considera-se que, parte dos alunos, só mostra mais preocupação com a escolha no final                

do ano letivo por ser o momento em que a decisão se torna inevitável. Talvez por isso algumas                  
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atividades realizadas no início do ano não foram consideradas tão importantes, tais como, a definição               

das áreas de interesse. 

 

Pontos fortes: 

 

● Iniciar a apresentação da orientação vocacional ao 8° Ano; 

● A realização de visitas que permitem aos alunos o contacto com os contextos académicos e que                

suscitam o seu interesse; 

● A colaboração das restantes escolas da região e da autarquia no planeamento das visitas; 

● A disponibilidade das diretoras de turma e dos docentes para a realização das atividades; 

 

Pontos fracos: 

 

● Adesão às sessões individuais. 

● Dificuldade em envolver todos os alunos nas atividades de grupo, especialmente nas que exigem              

algum tipo de exposição ante os pares. 

● Entrega tardia das informações sobre a oferta formativa aos alunos devido a altura em que é                

definida a rede escolar. 

● Dificuldade na articulação com a comunidade para a definição de atividades de contacto com o               

mercado de trabalho. 

 

Propostas/reajustes 

 

● Continuação da implementação do Programa no 8° Ano. 

● Continuação da realização das visitas de exploração as escolas; 

● Visita de Estudo à realizada Futurália no 8º ano de escolaridade; 

● Iniciar o Programa de Orientação Vocacional pela tomada de decisão que será necessária no final               

do ano (para o 9° Ano) de modo a dar significado às atividades realizadas inicialmente; 
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● Pedido de colaboração a entidades externas, como a Câmara e empresas privadas para a              

dinamização de atividades tais como: 

o Experiências de contacto com o mercado de trabalho; 

o Universidade de Verão. 

 

Atividade - Avaliações e Acompanhamentos Psicológicos e Orientações aos         

Encarregados de Educação: 

Pontos fortes: 

 

● Articulação com os diferentes elementos da comunidade educativa; 

● Utilização de diferentes meios de comunicação para promover a proximidade com as famílias; 

● Interligação entre os acompanhamentos psicológicos e os restantes serviços do GO! para            

promover a eficácia da intervenção - GAF, intervenções multidisciplinares, orientação escolar e            

articulações; 

● Os recursos técnicos da área da Psicologia disponíveis no Agrupamento; 

● Existência de um espaço com características adequadas para a garantia da privacidade nos             

apoios; 

Pontos fracos: 

 

● Dificuldade na gestão dos diferentes papéis da técnica face aos alunos, familiares e mesmo outros               

elementos da comunidade (por exemplo abordar o mesmo aluno no apoio psicológico, na             

mediação de conflitos, nos atendimentos multidisciplinares,...); 

● Necessidade de definir procedimentos uniformes e criteriosos na operacionalização do          

funcionamento do serviço de psicologia; 

● Falta de meios tecnológico necessários para o bom funcionamento do serviço no Gabinete de              

Psicologia (computador ligado à rede do agrupamento, internet fiável, telefone que permita            

atender conversas com conteúdos confidenciais); 
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● Necessidade de ter no Gabinete de Psicologia um local onde possam estar guardados de forma               

segura os processos confidenciais de apoio psicológico e os instrumentos de avaliação e             

intervenção psicológica; 

● Pouca articulação com os técnicos especializados a prestar apoio no Agrupamento; 

 

Propostas/reajustes 

 

● Definição de procedimentos uniformes e criteriosos para operacionalizar o funcionamento do           

serviço de Psicologia. 

● Reforçar a articulação com os técnicos especializados a dar apoio no Agrupamento através da              

marcação de reuniões periódicas de articulação. 

● Registo de dados sobre formas alternativas de contacto de articulação com as famílias e com               

outros técnicos de forma a destacar a utilidade e validade desta estratégia. 

● Investimento em formas indiretas de intervenção, tais como as Intervenções transdisciplinares. 

 

Atividade - Sessões com Auxiliares Ação Educativa 

Não realizada.  

Devido à sobreposição com outras atividades que foram consideradas, pela Equipa GO!, como 

prioritárias, não foi realizada esta atividade.  

Na planificação do próximo ano letivo esta atividade será alvo de reflexão conjunta (Equipa GO!, 

Coordenadora TEIP e direção), a fim de a definir, ou não, como atividade do GO!.  

 

Atividade - Sessões com docentes  

Não realizada.  

Devido à sobreposição com outras atividades que foram consideradas, pela Equipa GO!, como 

prioritárias, não foi realizada esta atividade.  

Na planificação do próximo ano letivo esta atividade será alvo de reflexão conjunta (Equipa GO!, 

Coordenadora TEIP e direção), a fim de a definir, ou não, como atividade do GO!.  
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Atividade - GAF - Gabinete de Apoio à Família  

Pontos fortes: 

● Acompanhamento multidisciplinar à família;  

● Presença do aluno em todas as sessões de acompanhamento, sendo o mesmo o principal 

interveniente no processo;  

● definição/redefinição de estratégias de intervenção de acordo com as necessidades 

identificadas em sessão;  

● reforço do papel das famílias em todo o processo educativo do aluno;  

● transdisciplinariedade do acompanhamento;  

● colaboração dos docentes e diretores de turma;  

● papel das técnicas, enquanto facilitadoras da comunicação;  

● melhor definição da problemática, facilitando o encaminhamento da situação ou resolução da 

mesma;  

● possibilidade de efetuar visitas domiciliárias;  

● reuniões multidisciplinares com diretores de turma e respetivas famílias;  

● facilidade do acompanhamento das famílias ao longo do ano letivo;  

 

Pontos fracos: 

 

●  Drop-out da família em acompanhamento aquando das sinalizações à CPCJ de Avis;  

 

Propostas/reajustes 

 

● Envolver a CPCJ de Avis nas reuniões multidisciplinares quando a problemática identificada pode             

motivar um encaminhamento a esta entidade;  

● manter as reuniões multidisciplinares com o diretor de turma, a família e o aluno para a definição                 

de estratégias de intervenção;  

● Dar maior cobertura ao 1º ciclo;  
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Atividade - Intervenção Específica em Benavila 

O balanço desta atividade é positivo. 

O envolvimento dos alunos que frequentavam as aulas, o aumento da assiduidade e o feedback               

recebido por parte dos docentes, leva-nos a concluir que esta intervenção, que teve início no ano                

letivo 2012/2013, é muito positiva e com resultados satisfatórios.  

Os docentes foram dando indicações, sendo estas utilizadas como ferramentas pedagógicas, com um             

impacto efetivo na promoção de comportamentos adequados, dos alunos, em espaço escolar. 

Pontos fortes: 

 

● Constante articulação entre a Equipa GO! e a docente titular de turma;  

● intervenção semanal; 

● reformulação do plano de intervenção de acordo com as necessidades sentidas ao longo do 

ano;  

● proximidade da comunidade cigana com a equipa multidisciplinar de intervenção (Equipa GO!, 

docente titular de turma);  

● procura da equipa multidisciplinar para a resolução de problemas de ordem social e/ou 

psicológica;  

● Facilidade em visitar o acampamento da comunidade cigana para transmitir informações 

necessárias;  

● realização de sessão com pais/Encarregados de Educação, com a presença de mediador 

cigano;  

● redução do número de faltas injustificadas, existindo apenas uma aluna em abandono escolar;  

● o cuidado que as famílias têm na relação com a docente titular de turma;  

● Maior articulação com a Equipa do Rendimento Social de inserção nomeadamente na 

implementação de medidas de combate ao absentismo e abandono escolar; 

● utilização do registo de comportamentos por tokens;  

 

Pontos fracos: 

 

●  Tempo efetivo de intervenção por parte das técnicas;  
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● a não frequência dos alunos de etnia cigana no pré-escolar;  

● a não realização do atendimento às famílias para o preenchimento das matrículas;  

 

Propostas/reajustes 

 

● realização de atividades em contexto domiciliário;  

● reajuste no horário das técnicas por forma a aumentar o número de horas de intervenção;  

● Promoção, junto dos alunos, de competências sociais e emocionais (continuação do trabalho que             

está a ser efetuado pela equipa multidisciplinar); 

● Manutenção da abordagem utilizada (sistema de tokens); 

● Articulação da escola com outras entidades para partilha de boas práticas (outras escolas, outras              

entidades); 

● Equipamento da sala de Benavila com meios multimédia – exemplo: retroprojetor, ou teatro             

interativo, de maneira a diversificar as atividades; 

● Promoção da qualidade dos contactos com os Encarregados de Educação e com a Comunidade de               

Etnia Cigana, em geral, recorrendo a visitas mais regulares ao acampamento e ao             

desenvolvimento de atividades conjuntas (Encarregados de Educação-Educandos); 

● Investimento  da intervenção ao Pré-escolar de Benavila. 
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Avaliação do processo  
 

Foi solicitado aos docentes, diretores de turma e educadoras, com os quais desenvolvemos trabalho              

de parceria e/ou articulação, que preenchessem um pequeno Questionário de Avaliação online, de             

forma anónima.  

Foram obtidas 31 respostas, sendo esta a nossa amostra.  

O Questionário de Avaliação teve como objetivo a avaliação do trabalho desenvolvido pelas técnicas              

do GO! no Agrupamento Escolas de Avis, ao longo do ano letivo 2016/2017, em diferentes               

parâmetros.  

Primeiramente, o docente era questionado acerca do ano em que o docente lecionava, sendo este o                

resultado:  

  

Figura 1 - Gráfico do ano de escolaridade em que o docente leciona. 

Podemos constatar que, em 31 questionários, a grande maioria foi respondido por docentes de 3º               

ciclo, seguindo-se os docentes de 2º ciclo e por fim docentes de 1º ciclo e educadoras do pré-escolar.  

Na segunda questão, procuramos saber a qualidade na nossa intervenção enquanto técnicas, tendo             

obtido o seguinte resultado: 
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Figura 2 - Gráfico classificação intervenção das técnicas 

Tendo em conta os resultados obtidos considera-se que a avaliação dos docentes com os quais fomos                

trabalhando ao longo do presente ano letivo, no geral, é bastante positiva, e os gráficos assim o                 

confirmam.  

Relativamente às valências que o GO! oferece, com o objetivo de melhorar a nossa intervenção às                

necessidades sentidas, questionamos os docentes sobre qual, ou quais, os serviços que melhor dão              

resposta às necessidades. O Programa de Promoção de Competências Sociais e Emocionais, aplicado             

no Pré-Escolar e 1º Ciclo, bem como o Apoio às Famílias, alcançaram a melhor classificação, conforme                

descreve o gráfico seguinte.  

 

Figura 3 - Gráfico serviços do GO! que melhor respondem às necessidades 
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Na sequência desta questão, procuramos saber que tipo de necessidades poderiam ainda vir a ser               

colmatadas,tendo obtido as seguintes respostas:  

 

Figura 4 - Necessidades ainda por colmatar 

As respostas supra indicadas serão tidas em conta nas propostas e reajustes para o próximo ano                

letivo.  

Tendo em conta que este questionário teve como objetivo a avaliação do trabalho desenvolvido pelas               

técnicas do GO!, questionamos os docentes sobre a nossa articulação e colaboração na resposta às               

necessidades sentidas. Tal como o gráfico comprova, a avaliação incidiu essencialmente sobre o             

“Muito Boa”, com 51,6% das respostas.  

 

Figura 5 - Gráfico para avaliação da articulação e colaboração das técnicas; 
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Figura 9- Sugestões de serviços e /ou atividades; 

Uma das perguntas prendia-se com sugestões de atividades ou de serviços, as quais serão alvo de                

reflexão por parte das técnicas.  

Por fim, os docentes eram questionados acerca da pertinência da existência de um Gabinete              

multidisciplinar como o nosso. A figura seguinte ilustra as respostas.  
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Figura 10- Opiniões dos docentes e educadores do agrupamento; 

Relativamente às atividades que propusemos dinamizar, não conseguimos realizar o workshop com            

docentes, a atividade com os auxiliares e a Tutoria Jovem e, como tal, iremos refletir sobre a                 

pertinência das mesmas. Caso decidamos propô-las novamente, teremos de rever as estratégias para             

as conseguirmos pôr em prática.  

Relativamente ao pré-escolar e 1º ciclo das freguesias, sentimos necessidade de dar uma maior              

atenção e traçar relações de maior proximidade, para que, também eles, possam usufruir da              

intervenção das técnicas do GO!. Apesar do Programa de Competências Sociais e Emocionais,             

“Sarilhos do Amarelo”, sentimos que o número de sessões foi reduzido.  

É notória uma maior adesão por parte dos alunos à nossa intervenção e um maior pedido de                 

colaboração por parte dos docentes do agrupamento. Pensamos que, o facto do Gabinete GO! existir               

desde o ano letivo de 12/13, contribui para o aumento desta procura.  

Quanto ao próprio processo de avaliação considera-se que foi extremamente importante o feedback             

dos docentes no sentido em que nos permitiu refletir e definir orientações para o próximo ano letivo,                 

possibilitando uma maior adaptação do papel das técnicas às necessidades sentidas. .  

Quanto aos alunos, o retorno que nos foi dado nos questionários aplicados no âmbito das atividades                

realizadas (intervenção em Benavila, Orientação Vocacional, aplicação de programas de promoção nas            

turmas,...) também foi muito positivo, reiterando assim a necessidade de manter as ações realizadas              

no futuro. 
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Pontos fortes gerais: 

● A colaboração no trabalho em equipa; 

● A capacidade de resposta aos pedidos efetuados; 

● As taxas de cobertura; 

● O facto do Gabinete poder contar com duas técnicas de áreas de formação diferentes; 

● Colaboração e total disponibilidade por parte dos docentes, diretores de turma e funcionários do 

Agrupamento; 

● Acessível abordagem aos técnicos das diferentes instituições; 

● Troca de informação constante entre todos os elementos envolvidos nos processos. 

 

Pontos fracos gerais : 

● Número reduzido de sessões no 1º ciclo das freguesias e pré-escolar;  

● Ação dos auxiliares – não foi realizada. A equipa tem de repensar a pertinência desta atividade e                 

refletir sobre a mesma para perceber se quer, ou não, manter esta proposta no próximo ano                

letivo;  

● Ação com os Docentes não foi realizada; A equipa tem de repensar a pertinência desta atividade e                 

refletir sobre a mesma para perceber se quer, ou não, manter esta proposta no próximo ano                

letivo.  

 
 

 

 

 

 

17 de julho de 2017 
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