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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #104137)

Ficha da Ação

Título Saúde e bem estar em contexto escolar
Área de Formação F - Formação ética e deontológica
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

 
Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7563426    Nome MARIA ISABEL ALVES DOS SANTOS MARTINS VIDEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-28391/10
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 25

B.I. 12086668    Nome ANA PAULA PIMENTEL MONTEIRO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-28054/10
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 25

 

Formadores sem certificado de registo

 
Conteúdos

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
 A Faculdade de Medicina da UM realizou um estudo com os alunos do AEAMC para neles observar os indicadores de

perturbação de saúde mental na infância. 
 O estudo revelou que 37% destes alunos atingiram valores relevantes para depressão e 21% para ansiedade. Estes

resultados foram superiores em relação aos valores internacionais, preocupando toda a comunidade educativa do
Agrupamento. De facto, verifica-se que os alunos tendem a processar os acontecimentos de vida de forma mais
internalizadora em idades mais precoces traduzindo-se em défices de atenção, comportamentos instáveis, dificuldades de
aprendizagem.

 Ora a escola tem de responder a todos e a cada um, pelo que esta ação surge para ‘trabalhar’ mecanismos que habilitem
os docentes a lidar com os problemas de cada aluno, de onde decorrerá um ambiente proporcionador de plena
aprendizagem.
Objetivos a atingir

 - Dotar os docentes do AEAMC de um conhecimento mais vasto e aprofundado relativamente a temas de elevado
interesse e/ou uso de ferramentas, que interferem na relação com o alunos em sala de aula, tornando mais efetivo o
processo de ensino/aprendizagem;

 - Aumentar o conhecimento dos docentes sobre os desequilíbrios que afetam os jovens em idade escolar;
 - Sensibilizar os docentes para a necessidade de uma atitude reflexiva e interventiva, perante os desafios provocados

pelas questões de saúde física, psicológica e sexual dos alunos;
 - Estimular a construção de instrumentos/materiais de gestão do stress ocupacional para melhor eficácia na lecionação.

Conteúdos da ação
 Os problemas de saúde psicológica da criança (3h)

 Estratégias para lidar com a ansiedade da criança (3h)
 Abordagem multinível para a aprendizagem: a sua aplicação a projetos na área da saúde escolar (3h)

 Educação sexual: atividades e formas de abordagem (6h)
 A mediação de conflitos e o impacto na saúde dos alunos (3h)

 O Bullying: da identificação à resolução do problema (estudo de caso) (3h)
 Comportamentos de risco na adolescência: identificar e sinalizar (4h)

Metodologias de realização da ação
 Abertura da ação pela equipa formadora com a clarificação da forma de funcionamento do curso, dos respetivos

conteúdos e objetivos, bem como do processo de avaliação dos formandos.
 As sessões a ministrar serão de cariz teórico e dialógico, essencialmente reflexivas.

 

Duração
 Horas presenciais: 25

Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Professores de ensino básico, secundário, educação especial e educadores de infância
DCP   Descrição



13/02/2019 CCPFC - Gestão de Processos

http://www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=104137 2/2

Serão aplicadas metodologias que caraterizam os cursos de formação: metodologias expositivas (sessões) e dialógicas
(debates) sendo os conteúdos da ação apresentados por especialistas convidados (conferências), em articulação com a
equipa formadora, a quem caberá moderar os debates no final de cada sessão.
Regime de avaliação dos formandos

 De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

 - Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
 - Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60%

 Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
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