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Contribuir para o desenvolvimento saudável e integral, o bem-estar e a saúde física e 

psicológica, o aumento da qualidade e satisfação com a vida, a promoção das relações 

interpessoais saudáveis, a prevenção de violência e de outros comportamentos de risco, a 

prevenção da discriminação, a promoção da cidadania ativa, a promoção da inclusão das 

crianças e alunos nas suas comunidades, o compromisso e envolvimento com a 

aprendizagem e a redução de problemas psicoeducativos, assegurar a implementação de 

respostas multinível, incluindo apoios sociais e saúde, às crianças e alunos da educação 

pré-escolar e do ensino básico e secundário envolvidos no projeto, realizar diagnóstico 

precoce de risco de insucesso e de abandono e de apoio socioeducativo acrescido às 

crianças e alunos em risco de insucesso e de abandono - elaboração de perfis de aptidões 

dos alunos, proposta de medidas e de atividades a realizar em contexto escolar e/ou 

familiar, realizar diagnóstico de dificuldades de aprendizagem em alunos do 1.º ciclo - 

realização de avaliações psicológicas individuais, com definição e acompanhamento da 

eficácia de estratégias de intervenção em contexto escolar, familiar e/ou outro, realizar 

diagnóstico das atitudes e hábitos de estudo dos alunos do ensino básico e secundário - 

elaboração de perfis de hábitos de estudo de alunos e de turmas e definição e 

acompanhamento da eficácia de estratégias de intervenção em contexto escolar e/ou 

familiar, delinear estratégias e procedimentos para aplicar a nível de orientação educativa, 

promover as capacidades educativas dos alunos envolvidos no projeto, intervir ao nível 

psicológico e psicopedagógico, fazendo a ponte entre pais, encarregados de educação e 

professores de forma a potencializar as capacidades do aluno, quer inserido no contexto 

escolar quer na comunidade de que faz parte, participar nos processos de avaliação 

multidisciplinar, estabelecer e promover programas educativos individuais e supervisioná-

los, desenvolver programas de orientação vocacional e técnicas inclusivas para alunos com 

dificuldades de aprendizagem e/ou comportamento. 

Promover o estudo das relações interpessoais, a auto - motivação, a potenciação das 

capacidades, a identificação, mediação e solução de focos de conflito dos elementos das 

comunidades educativas dos agrupamentos de escolas com vista a apoiar o 

desenvolvimento organizacional e a gestão do capital humano. 
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