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olá.
já conhecem
o sape?

quem somos?
O SAPE é uma unidade funcional do IPL
que presta serviços de apoio à comunidade académica do IPL.
Temos como finalidade a promoção do sucesso escolar
e o combate ao abandono escolar, procurando promover
um maior bem-estar ao longo do vosso trajecto na instituição.

O que fazemos?
O Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE)
pretende auxiliar-vos na transição e
adaptação às exigências associadas
à entrada no IPL, prestando apoio
académico, pessoal, afectivo e social.
Os nossos principais objectivos são:
Garantir apoio psicológico,
psicopedagógicoe orientação
vocacional;

existimos para apoiar
os estudantes do IPL

contem com o SAPE!
www.sape.ipleiria.pt

Dinamizar actividades e formações
promotoras de sucesso académico;
Desenvolver metodologias e programas
de intervenção;
Acompanhar, orientar e facilitar
o vosso acesso a outros recursos
e serviços do IPL;
Desenvolver investigação e estudos
diversos;

Orientação
e Acompanhamento
Programas de Formação
Formações, workshops e sessões
temáticas em comunicação, inteligência
emocional, gestão de conflitos, gestão
de stress, gestão do tempo e do estudo,
técnicas de procura de emprego,
elaboração de CV’s, entre outras.
Pretendemos promover competências
interpessoais e desenvolver processos de
auto-regulação que contribuam para um
percurso de sucesso.
Planos de Recuperação e Intervenção
Planos direccionados para Estudantes em
Risco de Abandono Escolar
e Trabalhadores-Estudantes.
Procuramos identificar situações
de insucesso e/ou abandono escolar,
contextualizar possíveis razões e sugerir
alternativas que permitam prosseguir o
plano de estudos com sucesso.

Apoio Psicológico
e Orientação Vocacional
Atendimento/Acompanhamento
Acompanhamento gratuito em consulta
de Psicologia, procurando ajudar a
lidar com os momentos difíceis, a gerir
a ansiedade e a superar situações de
vulnerabilidade e de crise.
Blogue
Em http://www.sape.ipleiria.pt
podem acompanhar o nosso blogue,
regularmente actualizado com
informações sobre as actividades
dinamizadas, a newsletter e algumas
dicas que vos podem interessar e ajudar.

Outras actividades
Newsletter
Mensalmente enviamos uma
Newsletter onde podem
encontrar um breve resumo
de algumas das actividades realizadas
e das iniciativas previstas, bem como
informações úteis para a vossa vida
académica e pessoal.

SapeTrocas
Com o Sape@Trocas
pretendemos promover
a troca de objectos entre estudantes que
se encontrem a frequentar as diferentes
escolas do IPL.
Caso tenham algum objecto de que já
não precisem e, por outro lado, estejam
interessados em receber algo em
troca, basta acederem a http://sape.
posterous.com ou http://twitter.com/
sapetrocas, seguir as indicações aí
presentes e enviar e-mail para sape.
trocas@ipleiria.pt.

SapeInRadio
Procuramos estar mais perto
de vós também através
do SapeInRadio, um programa de cerca
de 10 minutos que poderão ouvir na rádio
Iplay em http://www.iplay.ipleiria.pt/.

