PROGRAMA MAIS CONTIGO

Ao longo deste ano letivo, os alunos do 7º ano de escolaridade irão participar no
Programa Mais Contigo, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em
articulação com o Projeto de Educação para a Saúde do Agrupamento.
Mas em que consiste este programa?
“O Programa Mais Contigo com registo de marca nacional nº 628204, tem desde a sua
génese o desígnio fundamental de contribuir para a investigação, identificação e
prevenção de comportamentos suicidários em adolescentes, apoiando-se na premissa
que esta problemática representa um grave problema de saúde pública, com
importantes repercussões sociais, familiares e económicas (WHO, 2014).
Também o quadro concetual do Programa Nacional de Saúde Escolar (DGS, 2015) com
extensão até 2020, integra a promoção da saúde, em particular da saúde mental e das
competências socio-emocionais, como pontos nucleares das intervenções da Saúde
Escolar. Em consonância com esta posição, o Programa Mais Contigo sempre entendeu
a escola como um contexto privilegiado para a implementação de ações e programas
de promoção da saúde mental e de prevenção dos comportamentos suicidários,
envolvendo toda a comunidade educativa.
A população alvo do programa são os adolescentes do 3º ciclo e ensino secundário e as
pessoas com maior proximidade com os mesmos, como a sua família e/ou pessoas
significativas e toda a comunidade escolar. Como requisito obrigatório contemplamos
o envolvimento de toda a comunidade educativa assim como a Equipa Local de Saúde
Escolar (ELSE) do centro de saúde da área de referência da escola que tem um papel
determinante no desenvolvimento do processo.

OBJETIVOS:
O Programa Mais Contigo contempla os seguintes objetivos gerais:
• Promover a saúde mental e bem-estar em jovens do 3º ciclo e secundário;
• Prevenir comportamentos suicidários;

• Combater o estigma em saúde mental;
• Criar rede de atendimento de saúde mental.

Como objetivos específicos, este programa visa:
• Promover o desenvolvimento de competências sociais;
• Promover o autoconceito e a capacidade de resolução de problemas;
• Promover a assertividade na comunicação;
• Melhorar a expressão e gestão de emoções;
• Detetar precocemente situações de sofrimento mental;
• Fortalecer redes de apoio nos serviços de saúde.”
In Metodologia do Programa Mais Contigo

O modelo de intervenção Mais Contigo integra 6 etapas, sendo que as etapas 2, 3 e 4
decorrerão na escola sede do nosso Agrupamento:
Etapa 1 – Formação de Profissionais de Saúde
Etapa 2 – Formação de Agentes Educativos e de porteiros sociais
Etapa 3 – Sensibilização de Pais e Encarregados de Educação
Etapa 4 – Intervenção Mais Contigo dirigida aos adolescentes
Etapa 5 – Avaliação da Intervenção e análise de resultados
Etapa 6 – Partilha e Divulgação de resultados
Divulgaremos informação sobre estas diferentes fases à medida que forem decorrendo!
ESTEJAM ATENTOS!

