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O que é o CAPSIC? 

O Centro de Apoio Psicológico é um serviço técnico assegurado por um 

Psicólogo Clínico.  

Uma criança só por si não existe. Uma criança desenvolve-se dentro de 

um conjunto de relações, nomeadamente a família, redes sociais e 

comunidade escolar. Assim, o CAPSIC presta um serviço especializado 

de excelência onde trabalhamos com a criança, família e educadores 

escolares no sentido de desenvolver uma consistente atitude 

psicológica e comportamental com a criança, ajudando-a a interiorizar 

comportamentos adequados ao bom desenvolvimento sócio-afetivo. 

 Existem vários fatores causadores de perturbação emocional na 

criança, fatores intrínsecos (perturbações no desenvolvimento, 

dificuldades de aprendizagem, síndromes do desenvolvimento 

neurocognitivo, …), ou fatores extrínsecos (situações de alteração na 

dinâmica familiar, situações de conflito ou inadaptação com o grupo 

de pares, bullying, luto, …). Em todos os casos é efetuada uma 

avaliação, diagnóstico e proposta de intervenção ou 

encaminhamento.   

 

 

Atendimento 

Este serviço dispõe de um gabinete nas instalações da Escola de Santa 

Clara, sendo que o horário de atendimento ocorre durante o período 

escolar diurno. No entanto, o horário é flexível de acordo com as 

necessidades. 
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Quem pode recorrer ao CAPSIC? 

Os Serviços de Psicologia do CAPSIC destinam-se a: 

Alunos,  

Professores,  

Funcionários,  

Pais e encarregados de educação, ou outros profissionais que 

trabalhem em parceria com a escola, e que necessitem de algum 

esclarecimento ou acompanhamento em várias áreas. 

 

Como pode recorrer ao CAPSIC? 

Através do Professor de Turma 

Através da Administração da Escola; 

Pais/Encarregados de educação; 

Pessoalmente. 

 

Para além do legalmente estabelecido, são atribuições do 

CAPSIC: 

a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a 

construção da sua identidade pessoal; 

b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração 

no sistema de relações interpessoais da comunidade escolar; 

c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, 

professores, pais e encarregados de educação, no contexto das 

atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva 

igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas; 
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d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, a 

deteção de alunos com necessidades especiais, a avaliação da sua 

situação e o estudo das intervenções adequadas; 

e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito 

das áreas curriculares, para a identificação dos interesses e aptidões 

dos alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário. 

f) Articular a sua ação com outros serviços especializados, 

nomeadamente das áreas da Saúde e Segurança Social de modo a 

contribuir para uma correta avaliação e acompanhamento sócio-

médico-educativo dos alunos da Escola; 

g) Intervir com prioridade em situações de crise traumáticas.  

 

Ética e deontologia 

Os profissionais do CAPSIC respeitam, na sua prática, as normas éticas e 

deontológicas do exercício profissional da psicologia adotado pela 

Ordem dos Psicólogos Portugueses, nomeadamente, a salvaguarda da 

privacidade dos alunos e das suas famílias, da sua cultura, dos seus 

interesses e o respeito pelas suas decisões. 


