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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

ATIVIDADES DO SPO EM FASE PANDÉMICA COVID-19

Como referido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), “os psicólogos constituem-se como

importantes mobilizadores sociais quanto à adopção de comportamentos protectores (de acordo

com  o  veiculado  pelas  autoridades  de  saúde  pública  citadas)  e  no  lidar  com  esta  crise,

nomeadamente nas questões de ansiedade e nos comportamentos de relacionamento social”,

pelo que independentemente do contexto onde desenvolvem as suas atividades, estes deverão

desempenhar um papel ativo e transversal ao informar,  realizar aconselhamento psicológico e

encaminhar, quando necessário.

Todas as intervenções realizadas por mais “superficiais” que possam ser, são sempre baseadas em

fontes fidedignas, dados e factos concretos baseados na evidência cientifica, não existindo espaço

para partilha de notícias, de casos específicos ou experiência pessoal.

Face  à  pandemia  COVID-19,  a  OPP  tem  disponibilizado  vários  materiais  e  conteúdos,

encontrando-se em constante atualização com documentos criados consoante as necessidades

sentidas e a evolução da situação. No âmbito da Psicologia Educacional, embora não existam,

para já, diretrizes específicas, existem indicações gerais e transversais à intervenção do psicólogo

neste  contexto.  Assim,  considerando  as  recomendações  da  DGS  e  as  respetivas  restrições

impostas neste contexto de pandemia, neste momento, a prática profissional do Psicólogo, tal

como outras, é realizada, recorrendo maioritariamente a meios de comunicação à distância como

o telefone ou a vídeochamada.

Face ao exposto, de acordo com o Plano de Ensino à Distância proposto pelo Agrupamento de

Escolas Prof. Arménio Lança e de acordo com as funções atribuídas ao SPO segue-se o parecer

reflexivo das atividades que são passíveis, ou não, de ser realizadas.

No  âmbito  do  Apoio  Psicológico/Psicopedagógico,  atividade  predominante  no  contexto  de

psicologia educacional, este é possível ser realizado de forma indireta e direta. De forma indireta,

no âmbito do apoio psicopedagógico aos alunos, pretende-se apoiar os docentes e encarregados

de educação/pais através de contactos telefónicos (possibilidade de vídeochamada se necessário)

e partilha de material e documentação pertinente através de e-mails ou outros meios adequadas.

Salienta-se  para  a  importância  de existir  uma relação  de  proximidade entre  todas  as  partes,

possibilitando  a  partilhando  de  informação  regular  e  atempada  de  forma  a  ser  possível  um
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trabalho  conjunto  que  vise  o  bem-estar  geral  da  criança.  Como  já  era  efetuado  de  forma

presencial,  pretende-se  manter  uma  articulação  próxima  que  permita  adequar  tarefas  ou

materiais consoante a necessidade apresentada ou a condição do aluno na altura por exemplo. Já

a forma direta prende-se com o apoio direto ao aluno, por norma de caráter individual. Este apoio

é passível de ser realizado, com as limitações inerentes da intervenção psicológica à distância,

maioritariamente via telefone, sendo a vídeochamada e o chat da plataforma Office 365 - Teams

opções a considerar de acordo com a especificidade de cada caso. Este tipo de intervenção será

direcionada maioritariamente para  os  alunos de 2º e 3º ciclo  que se  considere  possuírem as

competências necessárias à sua realização (autonomia, responsabilidade e compromisso) tendo

também em conta a problemática apresentada e a necessidade e tipo de apoio aconselhado à

mesma. Serão priorizados os atendimentos em situação de crise e das problemáticas com maiores

implicações no bem-estar geral. Ao nível do 1º ciclo, o apoio direto individual através de telefone

ou  vídeochamada  não  se  considera  muito  adequado  uma  vez  que  não  existem  ainda

competências básicas de autonomia e não é possível  respeitar  os princípios de privacidade e

confidencialidade, não se retirando assim benefícios do mesmo. No entanto, existe a possibilidade

de ser  efetuado aconselhamento psicológico e  apoiar  a  criança e  a  família  na  realização das

atividades ou situações de crise, quando se mostrem disponíveis e estejam reunidas as condições

necessárias.

Sem prejuízo do anterior, pretende-se partilhar material específico para treino de competências

como são o caso dos alunos com dificuldades de aprendizagem específicas (dislexia, disortografia

por exemplo), dificuldades de concentração da atenção, de memória, entre outras. Este material,

na sua grande parte, já é do conhecimento dos alunos, facilitando a sua utilização e realização dos

respetivos  exercícios/tarefas.  Será  partilhado  também  todo  o  material  que  se  considere

pertinente e de apoio ao desenvolvimento e bem-estar da criança.

Será  também,  frequentemente,  avaliada a  pertinência  e  a  eficácia  dos  apoios,  bem como as

vantagens e desvantagens das diferentes alternativas no que diz respeito à decisão do meio de

comunicação mais adequado.

Deste tipo de apoio, faz ainda parte a  avaliação psicológica, que tendo em conta as limitações

impostas, não é passível de ser realizada de forma não presencial, pelo que não serão aceites

referenciações neste âmbito.
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A Orientação Escolar, Vocacional e Profissional (OEVP), dirigida essencialmente aos alunos do 9º

ano, não sendo obrigatória, detém grande importância no desenvolvimento da identidade pessoal

e  do  projeto  de  vida  dos  alunos.  Não  sendo  possível  a  sua  realização  presencial,  existe  a

possibilidade de envio de material e conteúdos de apoio, estando a técnica em articulação com as

entidades formativas da zona para partilha das ofertas educativas e formativas para o ano letivo

2020/2021. Existe ainda a possibilidade de realizar a apresentação e o questionário inicial  do

processo de OEVP, bem como constituir para os interessados um grupo através da plataforma

Teams  Office  365  para  realização  de  sessões  de  esclarecimento  e  partilha  de  informação  e

dúvidas. Pretende-se, em articulação com os diretores de turma, numa primeira fase, efetuar um

levantamento dos alunos que têm acesso aos meios tecnológicos necessários e paralelamente dos

alunos que demonstrem interesse no processo de OEVP,  e posteriormente discutir com DT e

alunos  interessados  as  possibilidades  de  desenvolvimento  deste  apoio  (via  telefone,  e-mail,

vídeochamada, entre outros). O processo de OEVP, idealmente, inclui exploração de interesses e

aptidões através de testes psicológicos, que não se podendo realizar presencialmente, a HOGREFE

(testes psicológicos) disponibilizou o acesso à plataforma de aplicação online onde os mesmos

poderão ser realizados por via eletrónica pelos alunos. Este serviço, gratuito face à pandemia, não

é no entanto isento de custos, uma vez que será sempre necessário efetuar o pagamento das

folhas  de  resposta,  como  efetuado  no  ano  transato  em  papel.  Aguarda-se  até  ao  momento

orçamento com o valor concreto, embora tenha sido efetuado um contacto telefónico e tenha

sido dado um valor aproximado de 100€. Esta possibilidade apenas faz sentido ser avaliada, após

o levantamento dos alunos interessados em efetuar o processo de OEVP, bem como o facto de

terem acesso a computador e a internet.

O  programa de desenvolvimento de competências  -  Projeto Arco-Íris,  é realizado através de

dinamização de sessões em turma, não sendo possível a realização do mesmo à distância tendo

em conta o perfil de alunos das turmas em intervenção (1º ciclo).  Ainda assim, no âmbito da

promoção de competências é possível o envio de algum material que fomente a expressão das

emoções da criança, e da família, estratégias para os pais usarem, sugestões de dinâmicas, entre

outros.
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Segundo as orientações para o trabalho educativo, o SPO pretende também colaborar na criação

de  ambientes  de  aprendizagem  positivos,  seguros  e  saudáveis  que  suportem  o  bem-estar,

apoiando assim o desenvolvimento de sistemas de relações da  comunidade educativa.  Neste

sentido e de acordo também com o roteiro dos princípios orientadores para a implementação do

ensino à distância, mais especificamente o ponto 7 – Cuidar da Comunidade Escolar, os serviços

defendem o trabalho colaborativo como método privilegiado. Pretende-se, em articulação com

toda a comunidade educativa contribuir para a disseminação dos comportamentos a adoptar e

divulgar informação conforme material disponibilizado pelo OMS, DGS e OPP, promover a saúde

mental,  o  bem-estar  emocional,  os  comportamentos  saudáveis  e  as  competências  essenciais

como a resiliência para uma melhor resposta à situação atual. As intervenções psicológicas diretas

e indiretas, com alunos, encarregados de educação, pais e toda a comunidade educativa deverão

também ser promotoras do sentimento de pertença  e de confiança, incentivar a interjuda e

prevenir o sentimento de isolamento. Poder-se-á fazer uso do apoio indireto e aconselhamento

psicológico para capacitar docentes e pais. 

Ainda  no  âmbito  das  respostas  à  comunidade  educativa,  informa-se  que  o  aconselhamento

psicológico  (diferente  do  apoio  psicológico)  encontra-se  acessível  a  todos,  preferencialmente

através de contacto telefónico.

Todas as propostas sugeridas acima são baseadas em orientações da DGS, OMS, OPP e da DgestE,

tendo em consideração também, e não só ao nível da psicologia, os seguintes pressupostos:

• O trabalho à distância é diferente do trabalho presencial (existem prós e contras), pelo

que exigir o mesmo em contextos tão distintos não parece ser um objetivo realista;

• Existem limitações no ensino/intervenção à distância que precisam ser respeitadas;

• O trabalho deverá ser desenvolvido e mantido se se considerar que existem benefícios

superiores aos malefícios  (procurar respostas alternativas);

• Deverá  ser  assegurado o  respeito  pelas  rotinas,  fatores  pessoais  e  situação  atual,  no

sentido de existir flexibilidade e capacidade de adaptação às exigências;

• É uma situação nova e inesperada para todos e que todos se encontram em processo de

aprendizagem, pelo que provavelmente não existem soluções, mas sim formas de atuar

adaptadas ao contexto (a falha e o erro são comuns, permitidos e aceites, servindo estes

essencialmente para melhorar numa próxima abordagem);
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• Deve ser tido em conta a literacia digital de cada um, bem como o acesso a meios de

tecnologia, assegurando que os mesmos têm uma utilização correta, tirando o melhor

partido;

• Os  conceitos  de  privacidade  e  confidencialidade,  podem  não  estar  totalmente

assegurados  em intervenções à distância, seja no ensino ou na psicologia;

• Ao nível da intervenção psicológica, é assegurado o cumprimento integral dos princípios

éticos  e  deontológicos  consagrados  no  Código  Deontológico,  independentemente  da

natureza do contexto, sendo prestada todas as informações sobre vantagens, limites e

eventuais  riscos  e  limitações  associados  à  manutenção  da  privacidade  e  da

confidencialidade;

• Os docentes, tal como já acontecia presencialmente, pela sua proximidade aos alunos,

têm um papel  essencial,  não só nas  aprendizagens,  mas também na identificação de

problemáticas  ou  outras  situações  de  desajuste.  Devem  por  isso  monitorizar  e

desenvolver  uma atitude  ativa  na identificação de  potenciais  fatores  destabilizadores,

podendo assim intervir e/ou referenciar, o mais atempadamente possível, diminuindo os

possíveis danos – importância da monitorização e articulação;

• Que o trabalho colaborativo será tanto mais útil quanto nos dispusermos a aceitar o outro

e as suas diferenças, participando de forma ativa no todo com vista à concretização do

objetivo final, não priorizando aspetos pessoais mas sim visando o bem-estar do todo, e

essencialmente do aluno.

Sines, 5 de abril de 2020

______________________

Psicóloga Andreia Henriques

Cédula OPP 21026
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