
Consultoria 
Escolar

CRUZAR  CAMINHOS  

TRANSCENDER
FRONTE IRAS  

"Quem  caminha  

sozinho  pode  até  

chegar  mais  

rápido ,  mas  aquele  

que  vai  
acompanhado ,  com  

certeza  vai  mais  

longe ."  

Clarice  Lispector  

Joana Xavier 

Nélia Maciel 

Sara Peixe 

Email: dre@live.madeira-edu.pt

CONTACTOS :  

Todos, sem exceção, temos um 

papel fundamental na construção 

de ambientes educativos mais 

facilitadores da aprendizagem, com 

menos barreiras à participação e ao 

envolvimento dos alunos, 

contribuindo de um modo 

preventivo para a promoção do 

sucesso escolar. 

Com intervenções mais 

colaborativas podemos interligar os 

nossos caminhos, transcender 

fronteiras e crescer pessoal e 

profissionalmente.

QUEM PODE SOLICITAR

Órgãos de gestão 

Pais e familiares 

Pessoal docente e não docente 

Técnicos especializados



CONSULTORIA
ESCOLAR

A CONSULTORIA CONSISTE NUM

PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE

PROBLEMAS, DE NATUREZA

TRIÁDICA, QUE ENVOLVE  UM

ESFORÇO COLABORATIVO ENTRE

O CONSULTOR E O CONSULENTE,

NO SENTIDO DE BENEFICIAR UMA

TERCEIRA PARTE, QUE É

ENTENDIDO COMO O CLIENTE.  

O  PROBLEMA  QUE  O  

CONSULTOR  AUXILIA  À  

RESOLUÇÃO  REMETE  PARA  A  

RELAÇÃO  CONSULENTE-  

CLIENTE .  

O  CONSULTOR  COLABORA  PARA  

QUE  O  CONSULENTE  SE  TORNE  

MAIS  EFICAZ  NA  INTERAÇÃO  

COM  O  CLIENTE .

AÇÃO
TRANSFORMADORA

O tema da consultoria remete 

geralmente para questões e 

problemas decorrentes do 

processo educativo 

(dificuldades académicas, 

socioemocionais e 

comportamentais) dos alunos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTINÊNCIA DA CONSULTORIA

QUEM BENEFICIA? 

TODOS! 

 
O foco final da consultoria é o cliente, na 

melhoria das suas condições psicológicas e 

educativas.  

No entanto, ao longo da consultoria, as 

competências do consulente são otimizadas, 

o que significa que este processo beneficia 

tanto os consulentes, como os clientes. 

ETAPAS: 

- Entrada 

- Diagnóstico 

- Implementação 

- Retirada 

Todas as etapas são realizadas em conjunto 

pelo consultor (psicólogo) e pelos 

consulentes. 

O consultor e os consulentes partilham 

conhecimentos, competências e 

experiências, de uma forma equitativa. 

Consultor 
(psicólogo)

Cliente 
(aluno,  
turma, 
escola)

Consulente 

(órgãos de gestão, 

encarregados de 

educação, pessoal 

docente e não 

docente, técnicos 

especializados)

Contributo do consultor 
Dar a psicologia aos outros 

Partilhar o seu conhecimento e 

competências na sua área de 

especialidade com o consulente 

Responsabilidade em gerir e orientar o 

consulente em todo o processo.

Quando trabalhamos em parceria, os 

problemas têm maior probabilidade de 

serem resolvidos e prevenidos.

Características:

Colaborativa e Capacitadora
Preventiva e Remediativa


