
ANALISTA SUPERIOR PSICÓLOGO   

PERFIL 

Graduação em Psicologia, com especialização ou pós-graduação na área de Psicologia , realizada em Instituição de Ensino Superior, 
reconhecida e credenciada pelo MEC. Documento comprobatório de registro no Conselho Regional de Psicologia. Experiência 
profissional mínima de 6 meses na área de atuação. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

O Psicólogo Escolar tem a atribuição de estudar e intervir no comportamento humano no contexto da educação. Um de seus 
principais objetivos é o desenvolvimento de todos aqueles que estão inseridos neste cenário. É um agente fundamental para 
proporcionar o desenvolvimento dos estudantes, professores e demais pessoas envolvidas no contexto da escola. Desse modo, as 
competências do psicólogo vão ao encontro da prevenção, especialmente na melhoria da adaptação dos indivíduos e na promoção 
do bem-estar e da excelência acadêmica. As principais atribuições desse profissional são: intervenção em relação às necessidades 
educacionais dos alunos; orientação, aconselhamento profissional e vocacional; funções preventivas; intervenção na melhoria das 
ações educacionais; formação e aconselhamento familiar; intervenção socioeducativa para a construção de um ambiente 
educacional positivo e integrador. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

Participar da elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir de conhecimentos da psicologia do desenvolvimento, 
na perspectiva da promoção da aprendizagem de todos os alunos, respeitando as características peculiares de cada um. Desenvolver 
ações e estratégias em parceria com a equipe multiprofissional da escola e professores, com foco na prevenção e diminuição de 
problemas relacionados aos processos de ensino e aprendizagem, problemas relacionados ao comportamento, relações 
interpessoais, evasão escolar, atendimento educacional especializado. Desenvolver ações interventivas em colaboração com a 
equipe multiprofissional da escola e professores para a superação de dificuldades observadas em relação ao aluno e a família, 
visando, assim, o bem-estar emocional e um bom relacionamento entre alunos, pais e escola. Desenvolver ações relacionadas às 
orientações aos pais, professores e demais profissionais da escola sobre o desenvolvimento humano e da aprendizagem. Colaborar 
com a Coordenação Pedagógica na elaboração de mecanismos de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. Participar de 
reuniões da escola com as famílias dos alunos, colaborando na discussão de temas importantes para a melhoria do crescimento de 
todos que estão ligados à Instituição (relação escola-aluno-família). Contribuir com a promoção dos processos de aprendizagem, 
buscando, juntamente com a equipe multiprofissional da escola, garantir o direito à inclusão de todas as crianças e adolescentes. 
Prestar orientação aos pais, alunos, professores e equipe multiprofissional referentes aos casos de dificuldades nos processos de 
escolarização. Orientar a equipe multiprofissional e professores na promoção de ações que auxiliem na integração da escola, família 
e aluno nas ações necessárias à superação de estigmas que comprometam o desempenho escolar. Propor e contribuir com a 
formação continuada de professores e equipe multiprofissional, a partir das atividades coletivas de escola, na perspectiva de 
constante reflexão sobre as práticas docentes. Atuar nas ações e projetos de enfrentamento ao preconceito, violência, 
patologização, medicalização na escola. Promover ações em parceria com a equipe multiprofissional com foco na escolarização das 
pessoas com deficiência. Elaborar e desenvolver projeto de orientação profissional para os alunos. Atender, em caso de emergência, 
funcionários da escola que estejam, momentaneamente, necessitando de apoio psicológico. Elaborar, trimestralmente, relatório 
consolidado com as ações desenvolvidas. Desenvolver as atividades inerentes ao cargo na observância das leis, regulamentações, 
instrumentais teóricos e metodológicos da Psicologia e orientações da Rede SESI de Educação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Psicologia Escolar: história, compromisso, atualidades e perspectivas. Papel do Psicólogo no ambiente escolar. Função institucional 
e preventiva da atuação do psicólogo escolar.  Noções sobre as concepções e relação entre desenvolvimento e aprendizagem. 
Teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Perspectivas Teóricas sobre o ensino e aprendizagem. Fatores do processo 
de aprendizagem. Transtornos da aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Formação continuada de professores e assessoria 
ao trabalho educacional coletivo. Educação inclusiva e seus desafios. Os desafios atuais da educação. O ambiente escolar: fracasso, 
evasão e diversidade. Os agentes educacionais: escola, família, criança – bases para a aprendizagem. A importância da família no 
processo de aprender. Relação família/escola. Orientação profissional: a escolha como momento decisivo. Programas de prevenção 
e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. 

 


