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sucesso

constante
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das

profissionais
encontrar

CONSULTORIA

educativo

é

escolas

uma
e

preocupação

nós,

da

educação,

soluções

para

enquanto

procuramos
responder

dificuldades académicas, comportamentais e
socioemocionais dos nossos alunos.

INTERVENIENTES

TÉCNICAS
Fernanda Pereira - Psicóloga Educacional
Paula Lourenço - Psicóloga Social

às

Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide
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Consultoria
É um processo de diagnóstico e procura de soluções
para

dar

resposta

a

necessidades

identificadas.

Os

intervenientes são o consultor e o consulente, sendo que
o papel do primeiro é apoiar/orientar o segundo ao
longo das etapas do processo. Trabalham em estreita
articulação, no sentido da tomada de decisões, com vista
a um plano de intervenção que pretende beneficiar um

Modelos de Intervenção

terceiro elemento: o cliente/aluno.

Inicialmente, a intervenção do psicólogo escolar focavase nos “alunos-problema” e este era visto como um
profissional responsável pelo ajustamento desses alunos,
aplicando o modelo clínico, cuja intervenção se baseia na
avaliação daqueles com o propósito de determinar o
diagnóstico e direcionar para “tratamentos”.
Este modelo considera o aluno como o único responsável
pelo problema; foca-se na intervenção direta, individual e
remediativa; aponta o aluno como o único beneficiado;
desvaloriza o papel essencial dos ambientes em que ele
vive (casa, escola e comunidade); devolve o aluno aos
ambientes inalterados que originaram ou apoiaram a

Intervenientes na
Consultoria Escolar
O Consultor (Psicólogo)
Apoia o consulente durante as etapas da consultoria:
recolhendo e analisando dados;
partilhando conhecimentos e experiências;
propondo intervenções com base empírica;
colaborando na tomada de decisões;
participando no desenvolvimento de materiais.

criação dos problemas.
Mas

este

abrangente

modelo
às

não

responde

necessidades

de

de

forma

intervenção

eficaz
de

e

um

agrupamento de escolas com elevada população escolar.

O Consulente (Órgão de Gestão,
Professores/Pais/EE)
Articula com o consultor:

É premente uma mudança de paradigma que conduza à

facilitando a recolha de dados para a avaliação;

compreensão ecológica do funcionamento humano e não

participando no desenho das intervenções;

uma ação só centrada no aluno.

implementando as intervenções;
monotorizando os progressos alcançados;

Surge,

assim,

o

modelo

ecológico

que

considera

o

comportamento humano como o resultado de interações

participando na avaliação do plano de intervenção e
da sua reformulação.

complexas entre os atributos do indivíduo e os diferentes
tipos de ambientes em que funciona. Importa otimizar o
ajuste

entre

estas

duas

dimensões,

individuais

e

contextuais, pois o aluno é uma parte ativa do ambiente
em que interage.

resolução

de

problemas,

tem

como

objetivo

a

promoção de mudanças no ambiente como um todo; não
se foca apenas no aluno; incute a responsabilidade e
apela ao papel ativo de todos os que intervêm no
processo; tem um foco dual, ou seja, atua na remediação
mas

sobretudo

O Aluno, como foco de todo o processo, beneficia da
intervenção em prol do seu desenvolvimento

O modelo ecológico, através de uma abordagem sistémica
de

O Cliente (Aluno)

na

prevenção;

prevê

um

trabalho

colaborativo/cooperativo entre todos os intervenientes,
numa perspetiva de consultoria.

psicológico, educativo e bem-estar.

