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O espaço HOW TO... Disponibiliza espaço Físico, Mental e Tecnológico para Estudar, Aprender, 

Brincar, Pensar e Crescer...  

Mais do que uma marca associada a um espaço o nome HOW TO... é um conceito pedagógico, aliado 

às novas tecnologias, com profissionais devidamente especializados na área da educação e saúde. 

Pretendemos transmitir o valor da aprendizagem de forma abrangente e transdisciplinar. Promovemos 

a autonomia nos alunos de forma a desenvolverem capacidades de aprendizagem essenciais que 

contribuem para a formação de jovens adultos activos e saudáveis. Mais importante do que, somente, 

a integração dos conceitos das aprendizagens escolares, é reconhecer de que forma o aluno apreende 

e constrói o seu conhecimento, bem como compreende as dimensões das suas relações com a escola.  

Temos como objectivo intervir, reforçar e consolidar competências através de um conjunto alargado de 

valências.  

A nossa intervenção está dividida em três áreas de funcionamento, centro de estudos, núcleo de 

necessidades educativas especiais e departamento de psicologia. 

No centro de estudos funcionamos com apoio escolar, explicações e preparação para exames 

nacionais. Não o entendemos como uma área somente para a realização de trabalhos de casa, pois 

isso desvirtuaria o sentido desta intervenção que se pretende abrangente e transdisciplinar. O que 

queremos, no fundo, é desenvolver nos alunos as capacidades necessárias para que possam continuar 

a sua aprendizagem ao longo da vida. 

O mau aproveitamento muitas vezes é um reflexo da ausência de métodos de estudo e da falta de 

auxílio na execução das tarefas. Pretendemos favorecer a aprendizagem de forma metódica. Promover 

a aquisição de métodos de estudo e de trabalho, de modo a que os alunos possam realizar com maior 

autonomia as suas aprendizagens e que desenvolvam as suas capacidades.  

No núcleo das necessidades educativas especiais temos as valências de terapia da fala, 

psicomotricidade, musicoterapia e ensino especial.  
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Pretendemos apoiar crianças/jovens com necessidades educativas especiais (NEE), nas mais diversas 

áreas, de forma individualizada e direccionada para cada aluno. Este apoio contribui para o 

esclarecimento dos processos de aprendizagem orientando alunos e educadores em como superar as 

dificuldades quanto ao rendimento escolar e psicossocial.  Deste modo, contribuímos para o 

desenvolvimento de estratégias que privilegiam a aprendizagem de processos cognitivos e 

metacognitivos, responsáveis e estruturantes dos vários saberes curriculares.  

Neste sentido, e para que haja uma promoção na qualidade de vida, tanto de pais como de 

Professores, é de extrema importância a articulação entre os mesmos e os técnicos de saúde que 

lidam diariamente com as crianças e jovens com NEE.  

No departamento de psicologia atuamos nas áreas da orientação escolar e vocacional, consulta de 

psicologia, avaliação psicológica e consulta de apoio à família. 
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