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Intervenção da psicologia em contexto educativo segundo a 

implementação do ensino à distância nas escolas 

 

Segundo o Roteiro dos Princípios de Implementação do Ensino à Distância nas Escolas, referente 

ao ponto 7.3. Prevenir situações de isolamento de alunos, assinala os psicólogos como agentes 

no apoio tutorial específico, mobilizando todos os recursos disponíveis.  

Enquanto técnica especializada na área da psicologia e seguindo as indicações da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses é crucial o acompanhamento à distância dos alunos neste momento de 

isolamento social, promovendo acima de tudo o bem-estar emocional da criança.  

É importante desenvolver o trabalho em conjunto com os professores no sentido da 

possibilidade da realização das tarefas escolares adequadas ao ritmo de aprendizagem de cada 

aluno e dos recursos adquiridos por cada família, tendo em conta as medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão. 

Assim, os acompanhamentos apresentam uma natureza distinta pela distância social 

implementada, contemplando as características da população, os meios financeiros, os recursos 

informáticos e o apoio familiar que os alunos têm na sua residência. Sabendo nós que alguns 

deles não tem a possibilidade de ter internet e/ou computador em suas residências.  

Especificamente para um apoio psicológico é importante ter em conta a qualidade de contacto 

que se estabelece com os alunos, no qual as questões de confidencialidade e sigilo profissional 

não são respeitados devido às questões de privacidade no momento.   

 Assim, os apoios psicológicos canalizados para os alunos vão ser realizados através de 

contactos telefónicos aos encarregados de educação;  

 Apoiar os pais nas suas dificuldades (por vezes, estão mais ansiosos) propondo 

atividades conjuntas com as crianças. Também assinalo a dificuldade verificada quando 

alguns encarregados de educação não estão envolvidos no trabalho que com os alunos, 

assim dificulta este contacto e consequentemente o aproveitamento escolar do aluno.  

 Quanto aos alunos que apresentam maior autonomia e de acordo com os recursos a 

nível informático poderá realizar-se videochamadas; 
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 Enviar informações por e-mail sobre gestão de emoções através de gravações de forma 

a minimizar os efeitos negativos do isolamento social; 

 Articulação com os professores de forma adequar a quantidade de tarefas a realizar 

pelos alunos, não esquecendo que o bem-estar emocional e a promoção da confiança 

face à escola potência as aprendizagens a partir de casa. 

Tendo em conta todas as limitações do contexto é importante ter presente os factos reais da 

nossa população escolar, assim será facultado o apoio aos alunos neste momento exigente de 

questionamento sobre os valores da humanidade.  

 

5 de Abril de 2020 

Psicóloga Patrícia Camacho 

 

 

 


