
 

_____________________________________________________________________________ 

 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que respostas?" 

Lista A 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turm
a 

1 Leonor Pereira Marques 10 5C 
2 Ronaldo Alexandre Jarimba Costa 10 5C 

3 Constança dos Reis Serôdio Guerreiro 10 5C 

4 Bruno Miguel Pessoa Coelho 10 5C 
5 Bianca Elisabeth Pessoa Coelho 10 5C 

6 Afonso Nascimento Redondo 10 5C 
7 Luana Filipa Luís das Neves 10 5C 

8 Ezequiel Castelo Reis 10 5C 

9 Ana Maria Almeida Viegas 10 5C 
10 Santiago Augusto Jubilot 10 5C 

 

 

Medida Fundamentação da medida 
Melhorar a higiene do sono, fazendo 
sensibilização junto dos EE 

Promover uma maior atenção/concentração, 
memória, raciocínio nas aulas. 
Criar rotinas afastando os aparelhos 
eletrônicos/tecnológicos do quarto 30 minutos 
antes de deitar, promovendo a leitura. 
 

Promover a atividade física, criando 
programas a nível local 
 
 

Fazer parcerias ou criar programas com as 
autarquias ou associações, incentivando as 
caminhadas ou o uso das bicicletas 

Criar dinâmicas de socialização positivas 
 

Sensibilizar para formas de comunicar assertivas 
Dinamizar momentos de convívio temáticos 
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 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 

respostas?" 

Lista B 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 
1 Maria Inês Guerreiro 13 8º B 

2 Rebeca Silva 13 8º B 

3 Filipe Encarnação  14 8º B 
4 Karolina Caldeira 13 8º B 

5 Maria Inês Calvinho 13 8º B 
6 Victor Oliveira 14 8º B 

7 Joana Santinha 13 8º B 

8 Inês Felício 15 8º B 
9 Guilherme Silva 14 8º B 

10 Carlos Santinha 13 8º B 
 

Medida Fundamentação da medida 
Diminuir a carga letiva escolar e os 
programas disciplinares. 

Um dos principais factores de Stress e 
ansiedade dos jovens. 

Apostar na formação do pessoal docente e 
não docente das escolas, ao nível da saúde 
mental dos jovens e reforçar o número de 
psicólogos nas escolas. 

Nota-se uma falta de sensibilidade por parte 
de alguns de alguns adultos da comunidade 
escolar. 
Quando precisamos de ajuda não há, por 
vezes psicólogos disponíveis. 

Aumentar/ melhorar os espaços de convívio 
nas escolas e equipa-los com jogos de 
tabuleiro, cartas, matraquilhos, etc… 

Para haver maior e melhor comunicação 
entre os alunos e diminuir o tempo de uso de 
aparelhos electrónicos. 
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 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 

respostas?" 

Lista C 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 
1 Beatriz Serrão 12 7ºA 

2 Mariana Cruz  13 7ºA 

3 Hugo Gonçalves 12 7ºA 
4 Gabriel Lucas 12 7ºA 

5 Alicia Batista 12 7ºA 
6 Valéria Bolun 12 7ºA 

7 Gonçalo Costa 12 7ºA 

8 Maria Marques 12 7ºA 
9 Clara Graça 13 7ºA 

10 Violeta Martins 12 7ºA 
 

Medida Fundamentação da medida 
As Câmaras Municipais promoverem 
atividades físicas dirigidas aos jovens. 
 
 

A atividade física é importante para os jovens 
desenvolverem e manterem hábitos 
saudáveis, sociais e emocionais que 
promovem e protegem a sua Saúde Mental. 

 
Sessões sobre alimentação saudável 
dinamizadas por especialistas na área. 

 
Para mostrar o quanto é importante uma 
alimentação saudável de forma a prevenir 
distúrbios alimentares. 

As escolas devem promover sessões de 
meditação/yoga. 
 

Para reduzir a ansiedade e o stress, melhorar 
a pressão arterial e aumentar a 
concentração.  

 

 

 

 

 

Agrupamento Professor Paula Nogueira 

Escola EB 2,3 Professor Paula Nogueira 

2022 / 2023  



 

__________________________________________________________ 

 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 
respostas?" 

Lista D 
Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Inês Carrada 12  

 

 

 

6.ºA 

 

2 Bruna Ferreira 11 
3 Sofia Bailote 12 

4 Leonor Ferreira 11 

5 David Lazar 11 
6 Laura Tomás 12 

7 Joana Gregório 11 
8 Duarte Salvador 11 

9 Íris Rodrigues 12 

10 Cíntia Salvador 11 
 

Medida Fundamentação da medida 

Sessões de yoga, quinzenalmente, para cada 

turma no 2.º Ciclo e semanalmente no 3.º Ciclo. 

Para ajudar a descontrair. Propomos mais 

sessões de yoga para o terceiro ciclo, porque a 

exigência é maior nestes anos, assim como a 

pressão para fazer e entregar trabalhos e fazer os 

testes. Necessitando por isso de um maior 

número de sessões para relaxamento e 

descontração. 

Abertura de Clubes, abrangendo diferentes 

áreas (atividades extracurriculares), com convite 

a artistas regionais (familiares ou amigos). 

Atividades de diferentes áreas artísticas, para 
realização de trabalhos práticos de descontração 
(Cerâmica, Dança, Leitura, instrumentos 
musicais, entre outros). Propomos também o 
facultar de tempos para trabalhar as disciplinas e 
apoiar os alunos do 2.º Ciclo.   

Criar uma aula com dois professores - Um deles 

o/a Diretor/a de Turma e um outro professor (de 

uma área diferente do DT) ou psicólogo. 

 

“Aula Mágica” - Para ser possível dividir a turma 

em 2 grupos mais pequenos. Neste espaço 

poderíamos realizar tarefas mais criativas, sem 

exigência de cumprir conteúdos. O objetivo 

principal seria melhorar o comportamento 

(turma), reforçar os laços entre colegas e 

melhorar o ambiente escolar, torná-lo um espaço 

mais livre e dinâmico.  
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 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 
respostas?" 

Lista E 
Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Sara Magalhães  15 9ºA 

2 Núria Godinho  13 7ºB 
3 Sofia Baptista 12 7ºB 

4 Bernardo Fiães 12 7ºB 
5 Catarina Fernandes 12 7ºB 

6 Mariana Reis 12 7ºB 

7 Gustavo Campina 13 7ºB 
8 Gonçalo Silva 12 7ºB 

9 Daniel Chapliev 14 7ºB 
10 Miguel Machado 13 7ºB 

 

Medida Fundamentação da medida 
Criar uma plataforma digital portuguesa onde 
será possível conversar anonimamente com 
um psicólogo (via mensagens que seja 
compatível com todos os dispositivos de 
comunicação) 
 

Esta medida seria benéfica pois há muitos 
jovens que se sentem inseguros à cerca da 
sua voz, da sua aparência ou têm medo de 
falar por causa dos adultos responsáveis por 
eles e/ou parentes, logo escrever 
anonimamente ajudaria este grupo de 
pessoas. 

Contratar mais psicólogos para serviços 
públicos (ex.: escolas, hospitais, autarquias) 
 
 

Se houver mais psicólogos, haverá mais 
pessoas a frequentarem-nos, por isso haverá 
mais pessoas a receber ajuda. E como haverá 
mais psicólogos deixará de ser tão exclusivo e 
caro. Para contratar mais psicólogos seria 
preciso dinamizar sessões sobre psicologia 
através de palestras, como por exemplo em 
escolas secundárias. 

Criar campanhas de sensibilização em 
parceria com a Ordem dos Psicólogos. 
 
 
 

Ao criar campanhas de sensibilização, iria 
sensibilizar mais pessoas sobre os problemas 
de saúde mental que se pode ter. Portanto 
deveríamos fazer campanhas de 
sensibilização juntamente com a Ordem dos 
Psicólogos, por exemplo. 
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 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 
respostas?" 

Lista F 
Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Matilde Correia 14 9B 

2 Carolina Brandão 14 9B 
3 Joana Leandro 14 9B 

4 Beatriz Gomes 14 9B 

5 Isabel Pereira 15 9B 
6 Luís Costa 14 9B 

7 Miriam Fernandes 14 9C 
8 Maria Leonor Mingas 14 9C 

9 Iara Silva 14 9C 

10 Rodrigo Vale 14 9C 
 

Medida Fundamentação da medida 
 
Cheque psicológico  
 
 
 

Nós propomos que o Direito e o acesso à Saúde, para os 
jovens com menos possibilidades se verifique, e é nesse 
sentido que sugerimos também, neste âmbito, a 
implementação do “cheque psicológico”, de modo a 
que, à semelhança do que acontece com o cheque 
dentista, seja assim possível cumprir as dificuldades de 
acessos a serviços de saúde mental em zonas do país 
nas quais a oferta de rede pública seja insuficiente ou 
inexistente. 

Apadrinhamento 
 
 
 
 

Propomos o "apadrinhamento" de um jovem do 9º ano 
a uma criança do 5ºano, de modo a que as crianças se 
possam integrar, mais facilmente no seu meio, 
diminuindo assim o seu isolamento e aumentando o 
convívio entre alunos de diferentes idades. 

 
Sessões Mindfulness 
 
 
 

Propomos as “Sessões Mindfulness” para promover 
estratégias para lidar com situações como a ansiedade e 
stresse, ajudando os jovens a manter o seu interior mais 
calmo e confiante.  
Isto consiste em tornar os pensamentos mais positivos 
nas idades de fases mais difíceis, ajuda também a 
aumentar a ponderação, a reforçar a capacidade de 
memória e a manter a potência de foco dos jovens. 
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 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 

respostas?" 

Lista G 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 
1 Laura Assunção 13 7ºB 

2 Mariana Sousa 12 7ºB 

3 Rodrigo Marcelino 12 7ºB 
4 André Silva 13 7ºD 

5 Luísa Dias 12 7ºB 
6 Matilde Sabino 12 7ºB 

7 Vicente Valério 12 7ºB 

8 Martim Ramos 13 7ºB 
9 Maria Luísa Dias 12 7ºB 

10 Rodrigo Viegas  12 7ºB 
 

Medida Fundamentação da medida 
As autarquias deviam criar um espaço para 
promover o exercício físico de frequência 
gratuita. Nesse espaço deve haver 
equipamento adequado a partir dos 10 anos, 
incluindo um espaço para Ioga. 

Os jovens que só fazem Educação Física na 
escola e que não têm possibilidade de pagar 
atividades, este seria um espaço gratuito e 
alternativo para promover o Bem-Estar. 

Criar uma campanha publicitária com uma 
recolha de fundos que revertia para criar uma 
Associação de ajuda dos jovens com 
problemas de saúde mental.  

Ao criar uma recolha de fundos estamos a 
alargar a um maior número de jovens que 
possam precisar de auxílio/ajuda. 

Criar um Clube nas Escolas para resolver 
problemas relacionados com a Saúde Mental. 
 
 
 

Ao criar um Clube relacionado com a Saúde 
Mental estamos de alguma forma a prevenir 
que estes problemas se espalhem e ao 
mesmo tempo falamos sobre o assunto. Este 
Clube teria um psicólogo/professor e alunos 
mentores, porque isto seria uma mais valia 
para os jovens se sentirem mais à vontade se 
estivessem com gente da sua idade. 
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 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 
respostas?" 

Lista H 
Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Beatriz Rocha 14 9B 

2 Priscila Pereira 14 9B 

3 Miguel Tomás 14 9B 

4 Inês Pimenta 14 9B 

5 Guilherme Guerreiro 15 9B 

6 Beatriz Vicente  14 9C 

7 Daiane Costa 14 9C 

8 Rita Pimenta 13 8B 

9 Gabriel Mendes 15 9C 

10 Beatriz Santos  13 8B 
 

Medida Fundamentação da medida 

Estabelecimento de protocolos com clínicas 

de psicologia para tratar situações 

problemáticas envolvendo alunos da escola. 

 

Hoje em dia existem muitos alunos que 

sofrem com problemas psicológicos e não 

são ajudados da forma adequada. Todos 

sabemos também que estas consultas são 

muito caras e a nossa medida poderia ajudar 

a torná-las mais acessíveis.  

Contratação de mais psicólogos e técnicos 

especializados para a Escola. 

Na nossa opinião existem muito poucos 

desses técnicos na Escola e se fossem em 

maior número poderiam ajudar a tratar e a 

despistar de forma mais rápida e eficiente. 

Programa de rádio para ajudar aqueles que 

sofrem de problemas de Saúde Mental.  

 

Com esta medida pretendemos ajudar 

aqueles que se sentem sozinhos. O 

programa consistiria na leitura de 

mensagens escritas de forma anónima, por 

aqueles que sentem a necessidade de o 

fazer.  
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 Tema: “Saúde Mental no Jovens – Que desafios? Que 

respostas?" 

Lista I 

Nº de ordenação Nome do aluno Idade Turma 

1 Ana Maria V. G. Gomes 10 5ºD 

2 Nicole Ferro Neta 10 5ºD 

3 Santiago Sousa Gonçalves 10 5ºD 

4 Margarida Bodião C. S. Graciano 10 5ºD 

5 Ana Leonor Viegas Saial 10 5ºD 

6 Hector Diaz Colen 10 5ºD 

7 Matilde Silva Teixeira 11 6ºC 

8 Mariana Rosa Pinto Geraldes 11 6ºC 

9 Isabela Michaela Lovin 11 6ºC 

10 Alice Cristina S. R. Oliveira 11 5ºD 
 

Medida Fundamentação da medida 

Criar grupos de apoio constituídos por alunos 

voluntários para ajudar a integração de alunos com 

necessidades ou dificuldades no 

ambiente/comunidade escolar.   

Estes grupos de apoio servem para que os alunos 

possam ajudar de certa forma, de maneira a que 

ajudem essas pessoas a se integrarem na escola, 

mesmo com as suas necessidades ou dificuldades. 

Criar um gabinete de apoio à saúde mental que esteja 

aberto a todos os alunos, num dia por semana e num 

horário específico, onde possam desabafar com um 

psicólogo sobre os problemas no dia a dia, de forma 

anônima.  

Este gabinete serve para que as pessoas com 
dificuldades possam desabafar com um psicólogo 
sobre os problemas no dia a dia, de forma anônima 
para que essas pessoas possam se sentir mais 
confortáveis. 

Criar uma caixa anônima onde as pessoas possam 

desabafar anonimamente, para que a escola tenha 

noção dos problemas e possa resolvê-los. 

Esta caixa serve para que as pessoas com estas 

dificuldades possam dizer anonimamente, para que 

possam dizer sem vergonha, os problemas da escola, 

e que a escola possa resolver. 

 

Agrupamento Professor Paula Nogueira 

Escola EB 2,3 Professor Paula Nogueira 

2022 / 2023  

 


