Justificação/Objetivos
Ação de formação

Promoção da Saúde
Mental na Escola

29 de abril de 2016
9h30 – 18h30

Destinatários:
psicólogos educacionais e
outros agentes educativos para a prevenção
e promoção da saúde mental das crianças e
adolescentes

http://umavidacomsentido.blogspot.pt/2014/05/10-dicas-para-manter-saude-mental.html

Formadora
Local
Câmara Municipal de Amarante,
Divisão de Educação e Acção Social, sita Casa da Portela, Rua
Dr. Miguel Pinto Martins, n.º 35
– S. Gonçalo.

DRA. ANA CARVALHO

Inscrições até ao dia 27 de abril
de 2016, em
http://goo.gl/forms/VvWgQt6Ile

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião –
Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600
-018 AMARANTE
Telef. 255410190 – Fax 255432149.
e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com

A maioria das crianças com perturbações psiquiátricas não recebe tratamento especializado. Os agentes educativos
encontram-se na linha da frente face à
situação da pessoa a quem prestam
atendimento, pelo que se torna imprescindível dotá-los de um conjunto de conhecimentos, atitudes e competências
para distinguir comportamento típico e atípico.
O objetivo principal do WhySchool é
desenvolver uma via de cuidados de
saúde mental para adolescentes, de
acordo com uma abordagem do cuidado por níveis desde a escola até os cuidados hospitalares, através da capacitação dos profissionais de saúde e de
educação nas escolas públicas.
Os objetivos específicos desta ação
são a capacitação dos Psicólogos Educacionais e outros agentes educativos
para a prevenção e promoção da saúde
mental das crianças e adolescentes.

Programa
os módulos a preto são apresentados em
curso presencial durante 8h00+1h00 elearning mas todos estão acessíveis opcionalmente na plataforma e-learning, inclusive os a verde; a vermelho, o módulo
presencial de apresentação da Ferramenta que pode opcionalmente ser alvo
de formação de 3h00 por e-learning]
[
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