Escola Secundária
Luís de Freitas Branco

Serviço de Psicologia Orientação
(S.P.O)
Gabinete
- Bloco D, 2º piso

Contactos
- Telefone: 214425049(ext. 265)
- Mail: spo@aepa.pt

Horário
- Na porta do gabinete
- Na central telefónica
- Na página da escola (www.aepa.pt)

PROJETO DE EXPLORAÇÃO
VOCACIONAL – 9º ANO
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