
      

 

Serviços de Psicologia e Orientação da Escola Artística do Conservatório 

de Música de Coimbra 

 

No intuito de reforçar as respostas especializadas prestadas aos alunos, a Escola 
Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC) passa a dispor também de Serviços 
de Psicologia e Orientação (SPO), a partir do corrente ano letivo.   

É certo que, até agora, os alunos sempre puderam beneficiar deste tipo de serviços nas 
escolas em articulação mas, face ao aumento do número de alunos, a escola vem sentindo a 
necessidade de potenciar os recursos especializados para melhor responder às exigências da 
comunidade educativa, no intuito de melhorar o sucesso educativo, contribuir para o 
desenvolvimento integral dos alunos e colaborar na promoção de um bom clima 
organizacional. 

Acreditando nos benefícios do trabalho em rede, estes serviços pretendem apostar 
num diálogo próximo com a comunidade  educativa, o corpo docente e não docente, pais e 
encarregados de educação, associação de estudantes e outros agentes educativos do meio 
envolvente, salientando os Órgãos de Gestão da EACMC e os Serviços de Psicologia e 
Orientação e Equipas Multidisciplinares de Apoio Educativo das escolas em articulação.   

O trabalho a desenvolver assenta no projeto educativo da escola e seguirá no sentido 
das necessidades emergentes, quer seja em termos de avaliação e apoio psicológico 
personalizado, como ao nível da orientação escolar e profissional, do aconselhamento aos 
educadores e famílias e, ainda, na implementação de projetos de intervenção primária em 
grupo (dimensão socioemocional, promoção cognitiva e métodos e técnicas de estudo). 

Este serviço dispõe de um gabinete de atendimento, localizado no 1º andar, na sala 
MR6, onde se encontra afixado o horário de funcionamento. 

O diagrama seguinte ilustra as áreas de intervenção e especifica cada uma delas. 

 
 
 
 
 

Intervenção em rede 
 

Articulação na definição e 
implementação de estratégias de 

intervenção com os Órgãos de 
Gestão; os Serviços de 

Psicologia e Orientação e as 
Equipas Multidisciplinares de 

Apoio Educativo; os Diretores de 
Turma; os Pais e Encarregados 
de Educação; a Associação de 

Estudantes e demais entidades e 
serviços da comunidade 

envolvente. 

 

Avaliação e Apoio Psicológico 
 

- Identificação dos fatores que 
comprometem o 

desenvolvimento integral do 
aluno e se refletem no seu 

sucesso académico, na gestão 

 
 
 
 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E 
ORIENTAÇÃO 

 

Orientação Escolar e Profissional 
 

Apoio aos alunos na construção 
do seu projeto de vida e nas 

escolhas nele envolvidas, 
promovendo o 

autoconhecimento e a pesquisa 



      

socioemocional e na construção 
de projetos de vida. 

- Implementação. de estratégias 
que potenciem o 

desenvolvimento de 
competências de auto-regulação 

pessoal, social e académica. 

de informação sobre os 
diferentes percursos formativos e 

o mundo do trabalho 

 Projetos de Intervenção Primária 
 

Elaboração e implementação de 
projetos de intervenção em 

grupo, nomeadamente nas áreas 
de gestão socioemocional, 

aotocontrolo comportamental, 
métodos de estudo e promoção 

cognitiva.  

 

  

 

      Ainda muito no início das minhas funções, resta-me cumprimentar toda a 

comunidade educativa e desejar um óptimo ano letivo para todos! 

 

 

     A Psicóloga da EACMC  

 

         Anabela Mendes 

       

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


