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C597. Promoção da Saúde Mental na Escola: as Perturbações Mentais  

e o Comportamento em Jovens 
Ação a realizar em formato de b-learning em cooperação com a CMM – Câmara Municipal de Matosinhos no âmbito do projeto Why Youth Mental 
Health Care School - Based with Primary Care Liaison (WhySchool) de que é promotora a EUTIMIA - Aliança Europeia Contra A Depressão em 

Portugal (EAAD.PT) 
 

 
Ação  ac red i t ada  jun to  do  CCPFC  -  Conse l ho  C i en t í f i c o -Pedagóg i co  da  Fo rmação  Con t í nua  

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 29   fax. 229389686     E-mail: cfaematosinhos@gmail.com     http://www.cfaematosinhos.eu 

 

Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 16 horas, 0,6 créditos 
 

Área de formação 
b) Prática pedagógica e didática na docência, 
designadamente a formação no domínio da organização 
e gestão da sala de aula. 
 
Público-alvo 
Professores do Ensino Básico - 2º e 3º Ciclo e do 
Ensino Secundário 
 

Formador(es) 
Inês Rothes 
 

Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
A OMS estima que cerca de 20% das crianças e 
adolescentes apresente pelo menos uma perturbação 
mental antes de atingir os 18 anos de idade (OMS, 
2005). O peso global das perturbações mentais para a 
sociedade é um dado reconhecido pela comunidade 
científica. As doenças mentais podem constituir-se 
como barreiras significativas podendo impedir que os 
estudantes atinjam os objetivos expectáveis para o seu 
grau académico, ou conduzir ao absentismo ou 
abandono escolar precoce. Os problemas de saúde 
mental podem ter efeitos deteriorantes no 
desenvolvimento pessoal, social, intelectual e 
emocional, a curto e longo prazo, podendo conduzir à 
perda de vida por suicídio. A maioria das crianças com 
perturbações psiquiátricas não recebe tratamento 
especializado. Os professores encontram-se na linha da 
frente face à situação da pessoa a quem prestam 
atendimento, pelo que se torna imprescindível dotá-los 
de um conjunto de conhecimentos, atitudes e 
competências para distinguir comportamento típico e 
atípico, gerir o sofrimento mental e reconhecer e 
referenciar a doença mental. As crises suicidárias – 
ameaça de suicídio e tentativa de suicídio – carecem 
igualmente de conhecimentos e cuidados apropriados.  
A Promoção da Saúde e a Literacia em Saúde são 
pilares prioritários no Plano Nacional de Saúde Escolar 
e a formação dos agentes educativos considerada 
crucial à promoção da saúde, especificamente 
promoção da saúde mental das crianças e jovens, 
diagnóstico, intervenção precoce e aumento da 
acessibilidade aos cuidados de saúde. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
- Fornecer os conhecimentos e as perícias necessárias 
aos formandos para serem formadores de professores 
na área da Promoção da Saúde Mental na Escola. 

- Aumentar a literacia em saúde mental nas escolas, 
contribuindo para a implementação precoce de 
estratégias preventivas e para a referenciação para os 
serviços de saúde. 
- Dotar os professores de informação fidedigna, 
baseada na melhor evidência científica, para a 
abordagem da avaliação do risco de suicídio, incluindo o 
reconhecimento e referenciação da depressão em 
instituições educativas.  
- Dotar de ferramentas, materiais, instrumentos e linhas 
orientadoras de boas práticas e agilizar a 
implementação local ao nível dos sistemas de saúde e 
educação. 
 

Conteúdos da ação 
1. Saúde e Doença Mental. 
2. Prevalência das Perturbações Mentais em Jovens. 
3. Estigma associado às Doenças Mentais. 
4. Alterações do conteúdo do pensamento. 
5. Psicose. 
6. Perturbações do Humor – Depressão e Perturbação 
Bipolar. 
7. Suicídio Juvenil. 
8. Perturbações de Ansiedade. 
9. Consumo de álcool e drogas. 
10. Bullying. 
11. Intervenções de Ajuda e referenciação para serviços 
de saúde. 
 

Metodologias 
A formação constará de: 
- 6h abordagem teórica. 
- 6h abordagem teórico-prática com role-play encenado 
pelos professores. 
- 4h abordagem prática (formação e-learning). 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes.  
 

Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação no contexto dos objetivos a produzir e a 
qualidade do trabalho individual final.  
 

Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 

A avaliação da ação é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


