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Tema: “Saúde Mental nos Jovens – Que desafios? Que respostas?" 

Lista A 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Leonor Gonçalves 13 8º C 

2 Pedro Fernandes 13 8º C 

3 Gonçalo Currito 13 8º C 

4 Nádia Rosa 1 8º C 

5 Cláudio Pereira 14 8º C 

6 Danilo Hernandez 13 8º C 

7 Margarida Afonso 13 8º C 

8 João Nunes 13 8º C 
9 Diogo Filipe 14 8º C 

10 Lara Silvestre 13 8º C 
 

Medida Fundamentação da medida 

Criação de uma “Sala de 

Relaxamento” nas escolas. 

No caso de algum aluno se sentir mais angustiado ou 

stressado. 

Esta sala teria isolamento acústico (para os alunos 

poderem expressar-se como quiserem), estaria munida 

de fones (no caso do aluno precisar de ouvir música 

relaxante), entre outros materiais. 

Criação de uma equipa de 

psicólogos em cada escola. 

Os profissionais ligados à saúde mental estão em 

número insuficiente nas escolas. São necessários mais 

recursos humanos, de modo a poder ajudar um maior 

número de alunos. 

Criação de centros para jovens 

neurodivergentes. 

Local com aparelhos que ajudem os jovens a 

ultrapassar os seus problemas (fones de cancelamento 

de som, brinquedos anti-stress, …) apoiado por 

profissionais ligados à saúde mental. 

 

 

  

Agrupamento Professor Paula Nogueira 

Escola EB 2,3 José Carlos da Maia 

2022 / 2023  



 

_________________________________________________________________________ 

Tema: “Saúde Mental nos Jovens – Que desafios? Que respostas?" 

Lista B 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Carolina Carmo 14 9ºB 

2 Inês Diogo 14 9ºB 

3 Leonardo Martins 14 9ºB 

4 Lucas Daniel 14 9ºB 

5 Íris Cunha 14 9ºB 

6 Lara do Ó 14 9ºB 

7 Rodrigo Nobre 14 9ºB 

8 Xavier Joaquim 14 9ºB 

9 Maria Júlia Fonseca 14 9ºB 

10 Sofia Fernandes 14 9ºB 
 

Medida Fundamentação da medida 
1.Estabelecimento de uma parceria com a 
Ordem dos Psicólogos, a nível da Estratégia 
Local de Educação para a Cidadania, que 
possibilite uma presença mais regular de 
psicólogos externos (em articulação com a 
do GAAF e do Centro de Saúde) na escola, 
para dinamização de sessões de informação 
e sensibilização (destinadas a professores, 
pais e alunos) e apoio psicológico 
individualizado aos alunos que dele 
necessitem. 

Os psicólogos escolares têm inúmeros casos para tratar, 
alguns deles graves, sendo-lhes difícil fazer um 
acompanhamento mais individualizado e regular do que já 
fazem.  
O estabelecimento de parcerias com entidades externas, 
nomeadamente com a Ordem dos Psicólogos, pode suprir 
uma lacuna na área da saúde mental e ser uma mais-valia na 
sua promoção junto dos alunos, professores e encarregados 
de educação.  
Sendo uma parceria, deverá ser gratuita e regular. 

2.Presença de uma psicóloga externa uma 
vez por mês na escola, em articulação com 
a enfermeira do centro de saúde, para 
atendimento personalizado aos alunos. 
 
 

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores 
com a enfermeira do Centro de Saúde, que se desloca à 
escola 1 vez por mês para atendimento aos alunos, seria 
benéfico que existisse também a possibilidade de os alunos 
poderem recorrer a apoio psicológico direto com um 
psicólogo externo, sem necessidade de mediação pelo GAAF. 
Bem sabemos como o anonimato é importante para muitos 
alunos que sofrem de problemas ao nível da saúde mental e, 
desta forma, o apoio poderia abranger outros alunos que, 
não tendo sido referenciados pelos Conselhos de Turma, 
podem necessitar de apoio psicológico por diversas razões. 
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3. Proposta de criação do SMAJ - Saúde 
Mental de Apoio aos Jovens à CMO 
Esta medida consiste na criação de uma 
linha telefónica de apoio aos jovens alunos 
do concelho, a ser proposta à autarquia e 
que terá como principais objetivos ouvir, 
detetar e acompanhar. 

Envolver o município nas problemáticas das escolas é cada 
vez mais importante, já que, como todos sabemos, o atual 
apoio dado pelos centros de saúde aos jovens com 
problemáticas ao nível da saúde mental, é ineficaz por 
insuficiência de recursos humanos. 
Propõe-se, desta forma, a colaboração da autarquia na 
contratação de um psicólogo que possa apoiar os alunos das 
escolas do concelho, o qual pode ser uma mais-valia na 
deteção de casos que passem despercebidos aos professores 
e aos técnicos das escolas. Ouvir os alunos que, 
voluntariamente, decidem pedir ajuda ou simplesmente 
desabafar poderá ser uma forma de detetar precocemente 
problemáticas que necessitem de acompanhamento. 
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Tema: “Saúde Mental nos Jovens – Que desafios? Que respostas?" 

Lista C 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 João Simões 14 9.º A 

2 Rita Santos 14 9.º A 

3 Isabel Luzio 14 9.º A 

4 Artur Serra 14 9.º A 

5 Tomás Rosa 14 9.º A 

6 Diogo Lima 14 9.º A 

7 Matilde Mestre 14 9.º A 

8 Guilherme Buchinho 14 9.º A 
9 Samuel Palma 15 9.º A 

10 Jocelina Heneni 14 9.º A 
 

Medida Fundamentação da medida 

Criar folhetos com informações 

sobre os diversos problemas 

mentais. 

Existe um grande número de jovens que passam por 

problemas de saúde mental, mas como não conhecem os 

sintomas / sinais acabam por ignorar. Assim, para divulgar 

acerca de quais os problemas de saúde mental que mais 

afetam os jovens e que contenham os principais sintomas 

e sinais, bem como, contactos de apoio. 

Alagar o número de psicólogos 

no Agrupamento. 

Para um universo escolar de mais de 1.500 alunos o 

número de psicólogos existentes no Agrupamento são 

insuficientes para conseguir acompanhar eficazmente 

todos aqueles que sofrem de algum problema mental. 

Realização de campanhas / 

reuniões com os Encarregados 

de Educação para sensibilização 

dos problemas de saúde mental 

nos jovens. 

É fundamental que os EE saibam qual o problema que o 

seu educando está a passar, mas uma vez que muitos não 

os sabem identificar, estas campanhas serviram para dar a 

conhecer os principais sinais / sintomas dos problemas 

que mais afetam os jovens, para os sensibilizar e para que 

depois sejam capazes de ajudar os seus educandos a lidar 

com esse problema e ultrapassá-lo. 
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Tema:“Saúde Mental nos Jovens – Que desafios? Que respostas?" 

Lista D 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Bernardo Frade 14 9ºC 

2 Karl Wikesjö 14 9ºC 

3 Matilde Metelo 14 9ºC 

4 Mariana Vieira 14 9ºC 

5 Laura Santos 14 9ºC 

6 Leonor Eduardo 15 9ºC 

7 José Brito 14 9ºC 

8 Martim Leal 14 9ºC 

9 Nuno Santos 14 9ºC 

10 Rodrigo Pina 14 9ºC 
 

Medida Fundamentação da medida 
O Desporto Escolar deveria oferecer 

modalidades desportivas mais 

diversificadas (como yoga, por exemplo) e 

com horário mais alargado, de forma a 

permitir que a maioria dos alunos pratique 

atividade física mais regular, na escola.  

A prática de atividade física regular ajuda a gerir mais 

eficazmente situações stressantes e proporciona uma 

melhor oxigenação do cérebro, podendo mesmo 

equivaler à toma de um antidepressivo ligeiro. 

 

Sendo a pressão escolar uma preocupação 

de muitos alunos e causadora de 

ansiedade, há necessidade de 

melhoramento de técnicas de organização, 

quer por parte dos alunos, quer por parte 

dos professores. 

A pressão escolar devida a tarefas agendadas em datas 

muito próximas é causadora de ansiedade em muitos 

alunos. Poderá ser evitada se houver melhor organização 

quer dos alunos, quer dos professores. As técnicas de 

organização poderiam ser treinadas em Tempo Turma. 

Os professores deveriam combinar entre si as datas de 

testes e de entrega de trabalhos, para que não 

ocorressem em dias seguidos. 

Todas as turmas deveriam beneficiar, com 

frequência, de sessões sobre Saúde Mental, 

promovidas por psicólogos, para que os 

alunos saibam identificar e lidar com as 

suas emoções e ainda aprender a meditar e 

a relaxar autonomamente.   

Numa época em que tudo acontece a grande velocidade, 

é difícil aos jovens pararem e pensarem sobre os seus 

sentimentos e emoções, sendo por vezes difícil 

reconhecer o que sentem e como gerir esses 

sentimentos. Essas sessões serviriam para ajudar os 

alunos a ganhar autonomia em todo esse processo.  
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