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 Como surgiu a 

participação/colaboração 

do EduFor no Projeto “+ 

Contigo” 

“Participação” 



Centro de Saúde  de Mangualde – Parceiro do projeto 

Agrupamento de Escolas de Mangualde – Parceiro do projeto 

Centro de Formação EduFor, associa as escolas dos Concelhos de 

Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva – Entidade 

Formadora. 

“Entidades Envolvidas” 



 

A temática da Saúde Mental apresenta-se como premente 

na sociedade atual tendo em conta a elevada prevalência 

da perturbação mental entre os  adolescentes e as graves 

repercussões que as mesmas tem a nível individual, 

familiar e social.  

 

 Os adolescentes são considerados um grupo vulnerável 

para a depressão, transtornos de ansiedade e suicídio. 

 

 

 

 

 

 

  

“Temática” 



 

A ação de formação “Projeto +Contigo: Prevenir 

Comportamentos Suicidários na Escola”, acreditada pela 

Direção-Geral da Educação, decorreu em 29 de dezembro de 

2014, contando com 54 Assistentes Operacionais do AE de 

Mangualde.  

 

Teve como objetivo principal a valorização e formação 

profissional dos Assistentes Operacionais no sentido de 

proporcionar saberes e competências necessárias para a 

melhoria da ação educativa de modo a intervirem consciente e 

eficazmente nas diversas situações imprevistas. 

 
 

 

 

“Ação I” 



Os Assistentes Operacionais tiveram oportunidade de: 

• Compreender a importância da Saúde Mental na adolescência; 

• Identificar problemas de Saúde Mental e psiquiatria na adolescência; 

• Reconhecer fatores de risco e de proteção do comportamento da esfera 

suicidária;   

• Treinar competências para a abordagem do adolescente e família com   

comportamentos de riscos; 

• Aplicar modelos de comunicação assertiva. 

 

“Resultados I” 



Conscientes da importância da temática nos dias de hoje, sobre 

Saúde Mental, e sendo a Escola um local privilegiado para uma 

intervenção preventiva no que diz respeito à deteção precoce da 

doença mental o Centro de Formação dinamizou a ação de 

formação “Saúde Mental nas Escolas”, sobre proposta de um 

elemento da Equipa do Projeto “+Contigo” 

 

Teve como destinatários Assistentes Operacionais dos 

Agrupamentos de Escolas associados ao EduFor, contando 

com 49 participantes. 

 

 

 

 

“Ação II” 



“Resultados II” 

Esta formação dotou os Assistentes Operacionais de ferramentas tornando-os  

mais capacitados para a prevenção de comportamentos de risco, nomeadamente 

comportamentos aditivos e dependências nas crianças e adolescentes. 



“Futuro” 

 

Sabendo-se da importância da Escola como palco de 

intervenção ao nível de comportamentos de risco, o 

Centro de Formação EduFor está disponível para 

continuar a dinamizar formação para Pessoal Não 

Docente bem como iniciar a formação para Pessoal 

Docente esperando ser um veículo para a promoção 

de saúde mental e prevenção de comportamentos 

suicidários em meio escolar. 

  

 

 



 

Contactos: 

 

 

 

 

 

www.edufor.pt 
 

Obrigado …  


