
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 
Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt 
Tel. 253808170 

 
Ano letivo 2015/2016              Data de receção pelo SPO: _____ / _____ / 201____ 

SPO – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
(a preencher para encaminhamento do/a aluno/a ao SPO) 

 

Diretor(a) de turma:  Data:  

Aluno(a):  Ano/Turma/nº:  

Data de 
nascimento: 

 
Escalão do abono 

de família: 
 

Nome do pai:  Profissão:  

Nome da mãe:  Profissão:  

Escolaridade pai:  Escolaridade mãe:  
Estado civil dos 

pais: 
 

Encarregado(a) de 
educação(a): 

 
Contactos e/ou 

email: 
 

Morada:  

Motivos do 
encaminhamento 
(é importante ser-
se específico ou 
objetivo na 
descrição): 

 

Sim Não Continuação do acompanhamento psicológico iniciado em anos anteriores pelo 
psicólogo Manuel Coutinho?  
 
 
 
 

Estratégias 
específicas usadas 
pela docência para 
enfrentar o 
problema: 

 

OBSERVAÇÕES (com base na observação durante a experiencia letiva) 

Sobre a 
aprendizagem, por 
exemplo, domínio 
de conteúdos 
curriculares 
fundamentais ou 
anteriores, 
dificuldades 
específicas, áreas 
fortes: 

 

http://www.aevt.pt/


 Por favor, preferencialmente, entregar pessoalmente ao psicólogo. Obrigado. 

 

Sobre fatores que 
influenciam a 
aprendizagem, por 
exemplo, a 
perceção, atenção, 
memória, 
raciocínio, 
motivação, 
socialização, 
gestão emocional, 
humor: 

 

Sobre o contexto, 
envolvimento e 
dinâmica familiar: 

 

Outros:  

(Assinalar com “X”) 

O aluno beneficia de medidas educativas previstas no art.º 
16 do decreto-lei 3/2008 de 7 de janeiro? Se sim, quais? 

a) b) c) d) CEI f) 
 

O aluno beneficia de medidas de promoção do sucesso 
escolar e situações especiais de avaliação? (art.º 20, DN 17-
A/2015 de 22 de Setembro) Se sim, quais?  
 

a) b) c) d) e) f) g) h) 
 

O aluno já foi e/ou é 
acompanhado por serviços 
externos à escola? Se sim, 
quais?  

Psicologia  Outros: 

Terapia da fala  

Pediatria / Pedopsiquiatria  
 

Existem relatórios de alguma especialidade no processo 
individual do aluno? Se sim, anexar cópia. 

Sim Não 
 

O aluno foi alvo de medidas 
disciplinares corretivas ou 
sancionatórias? (Lei 51/2012 
de 5 de Setembro) Se sim, 
quais e devido a que tipo de 
infrações)?  

Infrações: 
 
 

 

Corretivas a) b) c) d) e) 

Sancionatórias a) b) c) d) e) 

 
 
 

O aluno é alvo de intervenção pela Comissão Nacional de 
Proteção das Crianças e Jovens em Risco – CPCJ? 

Sim Não 
 

O aluno tem retenções? Se sim, em que anos letivos? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Objetivos do pedido 
de intervenção: 

 

 

O/A Encarregado(a) de educação: 
 

Eu, abaixo assinado, encarregado(a) de educação do(a) 
aluno(a) aqui referido(a), declaro para os devidos e legais 
efeitos que autorizo intervenção do SPO, incluindo o acesso 
ao Processo Individual do Aluno: 

(Pode ser entregue ao SPO sem a assinatura do 
encarregado de educação) 

O/A Diretor/a de Turma: 
 

Sim Não 

NOTA: Concorda que o psicólogo pode consultar o Processo 
Individual do Aluno de acordo com a conveniência do SPO e 
com respeito por todas as normas legais, 
éticas, deontológicas e funcionamento da organização 
AEVT:  

Ass: 

Data: 

Ass: 

Data: 


