
 

RESUMO DO ACOMPANHAMENTO OQE 

 

Atendido(a): 

Terapeuta:  

 

1. Quais os participantes consultados no acompanhamento? 

 

  Assinalar 
com X 

Atendido(a) Criança/Adolescente  

Responsável(eis) 

Pai e Mãe  

Só Mãe  

Só Pai  

Escola 

Coordenador  

Professor  

Diretor/Vice  

Outros:  

 

 

2.  Questões feitas seguindo o roteiro de acompanhamento 

 

Para a análise aqui proposta, as questões do Acompanhamento estão numeradas abaixo 

(o roteiro original não contém numerações de perguntas). Assinale na tabela, com X, as que 

você formulou ou que foram respondidas ao longo do contato. 

 

1- Como transcorreu a vida escolar da criança/adolescente desde o fim da OQE – 

pedagogicamente e relacionamentos? 
 

2- E a vida não-escolar? 
 

3- As orientações, encaminhamentos e perspectivas discutidas no fechamento efetivaram-se ou 

não e em que medida? 
 

4- Ocorreram fatos novos desde o fim da OQE que podem ter influenciado na situação atual? 

5- Como avalia o significado e o impacto da OQE na vida escolar da criança/adolescente? 
 

6- E em termos de sua vida? 
 



7- E para os responsável(eis) e escola (demais participantes da rede de relações em que a queixa 

se produziu)? 

 

 

Questões 1 2 3 4 5 6 7 

Sim        

Não        

 

 

3. Avaliação dos resultados de OQE segundo os principais envolvidos 

 

Atendido(a

) 
Criança/Adolescente Responsável(eis) Escola 

Exemplo: 
 

Paulo da 

Silva 

Tem gostado de alguns 

professores e que está 

fazendo as lições com 

ajuda de colegas. 

Contou ainda que tem 

ocorrido menos 

conflitos familiares. 

O pai relatou que a 

criança tem se esforçado 

mais na escola. Retomou 

que no começo do ano 

ela não queria estudar, 

depois do atendimento 

houve uma melhora. 

A professora relatou 

maior assiduidade da 

criança e contou também 

um episódio onde a 

criança fez um trabalho 

pelo grupo sozinha, e 

que se sentiu muito 

orgulhosa por isso. A 

criança tem escrito mais, 

porém é tímida e não 

expõe as dificuldades. 

Nome: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

4. Os objetivos foram alcançados? Para responder, lembre-se dos objetivos da OQE. 

 



Atendido(a) Sim Parcial-

mente 

Não Por que? Justifique sua resposta 

Exemplo:  

Paulo César da 

Silva 

X   

Atendido, ambiente familiar e escolar 

tiveram movimentos de superação da 

queixa, os ambientes têm sustentado o 

desenvolvimento de Paulo e não há 

indícios de necessidade da OQE mais 

para isto prosseguir 

 

 

 

    

 

 

 

5- Avaliação dos envolvidos sobre o atendimento(a) OQE (inclusive o psicólogo(a)): 

 

 Responsável(eis) Criança/Adolescente Escola Psicólogo(a) 

Gostou     

Não gostou     

Não percebeu 

mudanças 

    

Não consta / 

Sem opinião 

    

 

 

 


