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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL(OEP)
A construção de um projeto escolar e profissional é simultaneamente a construção de um projeto de vida. Significa estar
disponível para nos conhecermos a nós próprios explorando os nossos interesses e aptidões,
bem como as oportunidades disponíveis - sistema educativo, formativo e as profissões.
A Orientação Escolar e Profissional é assim um processo que nos acompanha ao longo da
vida. Existem momentos mais importantes do que outros, mas não existem idades, nem
momentos certos para fazermos escolhas, porque todas elas são importantes!
No final do 9º ano, surge um desses momentos, constituindo-se como um dos objetivos deste
serviço o apoio aos jovens nessa escolha.
OEP – como proceder – os jovens interessados terão que disponibilizar cerca de 2h para a
realização de testes psicológicos, a marcar fora do seu horário de aulas e de acordo com a
disponibilidade do serviço; quando tiverem realizado todos os testes, será agendada uma
entrevista, individual, onde serão entregues os resultados e discutidas as opções de
prosseguimento de estudos/formação. Os resultados daqui decorrentes não são vinculativos e são confidenciais.
Os alunos interessados nesta atividade (ou os seus Encarregados de Educação) têm que contactar diretamente o serviço e
fazer a marcação do atendimento. A marcação poderá ser feita por mail – spo@aejoaodebarros.pt , através do telefone fixo da
escola , ou presencialmente na sala do SPO.
Em qualquer altura poderá o(a) Encarregado(a) de Educação obter informação sobre a situação do seu educando neste
processo, ou junto do serviço pelas vias atrás indicadas, ou através do(a) Diretor(a) de Turma.
Caso o aluno se tenha inscrito, e até meados do 2º período não tiver havido contacto para marcação, o serviço tomará a iniciativa
de pedir ao Diretor de Turma que alerte o aluno para a necessidade de contactar o SPO; caso tal não venha a acontecer, será
contactado o Encarregado(a) de Educação.
Se após todas as tentativas, não houver marcação de atendimento, impossibilidade no contacto, ou não comparência a
atendimentos marcados, será considerado como desistência nesta atividade.
Esta circular fica em poder do(a) Encarregado(a) de Educação.
A declaração anexa deverá ser destacada, assinalando se estão ou não interessados na atividade, assinada pelo(a)
Encarregado(a) de Educação e devolvida/entregue ao(à) Diretor(a) de Turma.
Sessões de Informação - No decorrer do 3º Período serão realizadas sessões de informação para todos os alunos e
Encarregados de Educação com o intuito de informar sobre a oferta formativa disponível no sistema educativo e formativo após o
9º ano de escolaridade.
Votos de um bom ano letivo!
Ângela Ribas (Psicóloga)

setembro 2017

DECLARAÇÃO

Eu, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) _____________________________________________________ que frequenta
o 9º ano de escolaridade, turma _____ nº ____, tomei conhecimento da circular enviada sobre a atividade de Orientação Escolar
e Profissional, e
estou interessado

não estou interessado

que o meu educando realize esta atividade.
Caso esteja interessado(a), assumo o compromisso de proceder à respetiva marcação pelos meios que estão disponíveis.
Contacto de email _____________________________________________________
Contacto telefónico _____________________________________________________
Data _____ /_____ / _____ .

Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação __________________________________________________________

(este documento, e só este, tem que ser devolvido ao(à) respetivo(a) Diretor(a) de Turma.

