
Enquadramento na dinâmica TEIP, Espaço Com Tacto  e

orientações da EMAEI no que concerne à necessidade de

experimentar formas de estruturar as práticas pedagógicas

assentes na diferenciação e diversificação de estratégias

organizacionais;

Intervenção de artistas em trabalho de educação pela arte (MUS-

E);

Dinâmica de valorização de competências parentais com

comunidade;

Promoção de iniciativas a partir da escola na comunidade, em

conjunto com os Parceiros locais;

Promoção de programas de desenvolvimento de competências

sócioemocionais;

Dinamização de processos de apoio à transição escolar;

Realização de encontros regulares com pais/E.E.;

Promoção do empower pessoal, social e comunitário.

Eu, tu, nós...a nossa identidade comum!
Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário - Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar

Escola Básica da Cruz da Picada

A Escola da Cruz da Picada, situada num bairro da cidade de Évora, acolhe maioritariamente alunos

residentes nesta zona habitacional, de natureza social, com grande heterogeneidade socioeconómica

e cultural, onde existe um elevado número de famílias que apresentam indícios de fragilidade, com

indicadores de desemprego e debilidades sociais graves. Esta zona está também sinalizada como

tendo muitas crianças e jovens expostas a situações de risco. 

 62 alunos:

2º Ano: 22 alunos; 

3º Ano: 20 alunos;

4º ano 20 alunos;

4 destes alunos frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem;

23 destes alunos são oriundos da comunidade cigana.

A escola conta, no presente ano letivo (2020/2021), com:

 10 Professores: 3 Titulares de Turma, 3 Professores de Apoio e 4 Docentes de Educação Especial.

1 Psicóloga.

2 Docentes responsáveis pela Oficina de Formação.

A Equipa é composta por:

Contamos, ainda, com a colaboração da Animadora Sócio-Cultural do Espaço Com Tacto, com Técnicos

Especializados que colaboram diariamente connosco através de parcerias (CRI-APPACDM; Capacitar+,

entre outros) e com o Projeto Mus-e.

Agente de mudança que trabalha direta e indiretamente com todos os

elementos do sistema em que se insere. 

Atua em torno de 3 grandes objetivos: "prevenção primária (identificar recursos,
fornecer e analisa informação, elaborar programas para todos os estudantes),
secundária (elaborar programas para estudantes “em risco”) e terciária (elaborar
programas para estudantes cujos problemas interferem significativamente com a
sua adaptação)." (Melo & Pereira, 2007).

O processo de mediação enquanto resposta eficaz e promotor da relação e da
intervenção inter-contextual e ecológico-desenvolvimental.

Reduzir o insucesso, o abandono e o absentismo
escolar;
Fomentar a participaçãp dos pais/E.E. no processo de
escolarização;
Estimular  o envolvimento de pais/E.E. na dinâmica da
Escola;
Capacitar pais/E.E. para o acompanhamento dos seus
filhos/educandos;
Promover processos de escolarização regulares;
Valorizar a imagem da escola e da educação junto das
famílias e da comunidade.

Alguns Testemunhos...

O que pretendemos?Quem somos?

Quem é o Psicólogo - mediador?
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Como fazemos?

"A existência de uma psicóloga a tempo inteiro na Escola da Cruz da Picada é bastante
importante na medida em que, em parceria com os professores da escola, facilita a mediação

entre a escola e as famílias dos alunos, assim como contribui para a aplicação e/ou adequação
de estratégias no sentido de promover o sucesso educativo dos alunos." 

(Prof.ª Umbelina Santos)

"A psicóloga pode ajudar nos projetos." - G. S.

"A psicóloga ajuda a resolver os conflitos entre colegas." - M. L. T.

"A psicóloga telefona para os pais para saber por que não vêm à escola" - G. M.

" A psicóloga ajuda a falar e a compreender melhor as coisas." - F.P.

"A psicóloga brinca connosco no intervalo." - A. L.


