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Projeto “Psicologia @ Distância” 

Enquadramento: 

Considerando as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e as restrições impostas aos cidadãos no 

âmbito da pandemia COVID-19, neste momento, a intervenção psicológica em contexto escolar assumirá, 

primordialmente, uma vertente não presencial, recorrendo maioritariamente a meios de comunicação à 

distância. 

À semelhança de uma intervenção presencial, a intervenção psicológica à distância é orientada pelos 

princípios profissionais e baseada na evidência científica e no cumprimento do Código Deontológico dos 

Psicólogos.  

Face ao distanciamento social e ao isolamento, ao desconhecimento que ainda prevalece sobre o 

coronavírus e sobre o futuro, às preocupações face ao trabalho e à família, ou às alterações bruscas à vida 

quotidiana, é expectável que as pessoas se sintam ansiosas, com medo, preocupadas, ou com sentimentos 

de falta de controlo sobre a situação. Neste sentido, urge uma intervenção psicológica que favoreça a 

capacidade para lidar com esta situação particular e que promova comportamentos ajustados, envolvendo os 

indivíduos ativamente, na procura de respostas para a manutenção ou recuperação ao nível físico, 

psicológico e emocional. 

Por intervenção psicológica à distância entende-se a prestação de serviços psicológicos utilizando 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), o que inclui: telefone, tablets; computadores ou outras 

plataformas digitais; comunicações via videoconferência, email, chat, sites, blogs ou redes sociais. A 

informação transmitida pode ser escrita ou incluir imagens, sons ou outro tipo de dados. A comunicação pode 

ser síncrona, com várias pessoas envolvidas e comunicando em tempo real (por exemplo, videoconferência) 

ou assíncrona (por exemplo, troca de emails). Diferentes tecnologias podem ser usadas em várias 

combinações e com diversos objetivos. 

Considerando a autonomia técnica e científica do Psicólogo, compete-lhe, no âmbito do processo de 

intervenção psicológica, tomar as decisões que considere adequadas, sempre com o intuito de garantir os 

melhores resultados possíveis, centrados nas especificidades, necessidades e nas circunstâncias do 

aluno/família/docentes. 

 

Período de vigência: No decorrer do 3.º período. 

 

Equipa Técnica: Psicólogas do SPO 
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Objetivos: 

✓ Promover a literacia psicológica sobre o COVID-19: promover a prática de comportamentos 

prósociais e prósaúde, através da partilha de informação acerca das medidas preventivas divulgada pela 

Direção Geral de Saúde e pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, atuando como mobilizadores 

sociais; 

✓ Psicoeducação: suporte e capacitação dos alunos e das famílias para as situações e questões práticas 

levantadas pela atual situação epidemiológica, através da ampliação de conhecimento e de estratégias 

para lidar com a situação (promoção de rotinas e hábitos de vida saudáveis; estratégias de coping para 

favorecer uma regulação emocional ajustada, aumentando a perceção de autocontrolo; estratégias 

alternativas e formas adaptativas para lidar com os efeitos do stresse e da ansiedade decorrentes da 

situação pandémica e das suas consequências ao nível do bem-estar); 

✓ Reforçar o valor pessoal: promoção/reforço de uma perceção positiva, e de sentimentos de 

autoeficácia e de competência pessoal na capacidade da pessoa para lidar com a situação atual. 

 

Metodologia/Estratégias de Operacionalização: 

a) Dadas as circunstâncias atuais de epidemia e de confinamento das famílias às suas residências e, na 

eventualidade de não ser possível garantir a confidencialidade necessária ao processo de intervenção 

psicológica individual com os alunos, será privilegiada uma intervenção psicoeducativa, cujo objetivo é 

transmitir informações e estratégias ao aluno e à família para ajudar a superar a situação de crise atual, 

tendo por base os objetivos acima mencionados. Deste modo, será privilegiado a comunicação por 

correio eletrónico (email) e o contacto telefónico com os alunos/ encarregados de 

educação/famílias/docentes; 

b) Criação de um Grupo de Partilha numa rede social, restrito à comunidade educativa do nosso 

agrupamento de escolas; 

c) Articulação de estratégias e boas práticas com o Departamento de Educação Especial; 

d) Nas situações de emergência e de maior crise deve ser assegurada a possibilidade de encaminhamento 

para respostas que se considerem mais adequadas à situação. 

 

Público - alvo: 

a) Alunos que já beneficiavam de acompanhamento psicológico pelas psicólogas do SPO e repetivas 

família e corpo docente; 

b) Alunos que já beneficiavam de acompanhamento com docente de Educação Especial e respetivas 

famílias e corpo docente; 

c) Comunidade educativa 
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Avaliação: 

a) Atividades dinamizadas 

b) Participação/envolvimento/adesão dos alunos nas atividades propostas 

c) Participação/feedback dos encarregados de educação/ famílias 

d) Participação/feedback dos docentes envolvidos no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedita, 2 de abril de 2020 

 

As Psicólogas do AEBenedita, 

Dora Filipe 

Susana Ferreira 

 


