SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
INFORMAÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR
Dada a situação em que estamos a viver devido à pandemia do Covid-19, o Serviço de Psicologia
e Orientação irá funcionar à distância no decorrer do 3º período, como todas a atividades
escolares, mas com toda a proximidade possível para continuar a apoiar todos os que deste
serviço necessitem.
Continuará, portanto, a desempenhar as funções de apoio à comunidade escolar, alunos, pais,
encarregados de educação e professores e manterá as relações institucionais previstas para o
apoio ao desenvolvimento dos alunos.
Assim, cada psicóloga do Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa (Dra. Mara Bento; Dra.
Margarida Rocha e Dra. Manuela Rios) continuará a desenvolver as suas ações a partir de casa
e responderão à população escolar de acordo com o que estava a ser desenvolvido em termos
presenciais; a Dra. Mara Bento continuará a apoiar os alunos do 1º ciclo de escolaridade assim
como a comunidade escolar adstrita a este ciclo; a Dra. Margarida Rocha, que exerce funções
na escola Augusto Gil, continuará a responder a toda a população desta escola; na Aurélia de
Sousa, estará igualmente disponível a Dra. Manuela Rios.
Este apoio preferencial à distância não dispensa, que em situações excecionais que se justifique
a presença física de qualquer uma das psicólogas, possa atender alunos, pais/encarregados de
educação ou qualquer outro elemento da comunidade escolar em regime presencial, em local a
designar, tomando para isso todas as prescrições da DGS para o atendimento presencial.
O contacto preferencial deverá ser realizado para o email institucional de cada psicóloga e no
atendimento aos alunos poderão ser utilizados outros meios disponíveis, como a consulta em
videoconferência ou mesmo o telefone, sempre que a situação o justifique e após
consentimento informado dos respetivos encarregados de educação.
O SPO relembra ainda a necessidade de os pais e encarregados de educação estarem, nesta
altura particularmente difícil, atentos aos comportamentos dos seus filhos e educandos, e
sempre que considerem pertinente, solicitar ajuda.

Dra Mara Bento marabento@ae-aureliadesousa.com
Dra Margarida Rocha margaridarocha@ae-aureliadesousa.com
Dra Manuela Rios spo@ae-aureliadesousa.com

