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A Experiência do Agrupamento de Escolas Cerco do Porto – ação articulada 

Educação e Saúde no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências 

 

A saúde e a educação estão intimamente 

relacionadas: as crianças que frequentam a escola 

têm mais probabilidade de serem saudáveis e as 

crianças saudáveis têm melhor capacidade de 

aprendizagem e assiduidade. A promoção da 

saúde na escola apoia a consecução de objetivos 

educativos e sociais e influencia a saúde de toda a 

comunidade educativa. 

É sabido que os/as alunos/as que têm laços positivos com a escola e com adultos de referência 

têm menos probabilidade de participarem em comportamentos de risco e maior probabilidade 

de conseguirem resultados de aprendizagem positivos. 

Foi neste paradigma que se estabeleceu em novembro/2016 um Acordo de Cooperação – no 

âmbito das dependências - entre o Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto (AECP), o ACES 

Porto Oriental e a Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, da 

ARS Norte. 

Entendeu – se esta intervenção preventiva na escola, operacionalizada através do Programa “Eu 

e os Outros”, como necessária e pertinente porque a escola é o contexto onde se continua o 

processo de socialização iniciado na família; é um espaço ideal para detetar precocemente 

fatores de risco para crianças e jovens; os professores e outros elementos da comunidade 

escolar têm um papel educativo e promotor do desenvolvimento; as substâncias psicoativas 

exigem uma intervenção multidimensional o que implica que a escola se constitua como suporte 

e participe, através dos seus objetivos educativos e em rede, com as estruturas que lhes dão 

resposta (nomeadamente, SICAD e Centro de Saúde). 



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

junho 2019 

No Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto (AECP) este ano letivo de 2018/2019 integraram o 

programa 14 turmas de 2º ciclo, envolvendo 291 alunos, 14 professores e 4 técnicos. Durante 

catorze sessões todos os intervenientes se depararam com questões da vida dos jovens (rotinas, 

amizades, preocupações, primeiras experiências), que motivaram interações salutares e 

reflexões individuais e em grupo. O balanço foi positivo para todos os participantes pelas 

competências que promoveu, pelos conhecimentos que mobilizou e pelas relações que 

fortaleceu. 

É entendimento do nosso agrupamento que a aplicação do “Eu e os Outros” enquanto 

instrumento de intervenção preventiva no âmbito das substâncias Psicoativas, colaborou para 

promover a reflexão em grupo sobre temas do desenvolvimento ligados à adolescência, 

permitiu, através de estratégias interativas, desenvolver competências pessoais e emocionais e 

ampliar o debate sobre Substâncias Psicoativas (colocando os alunos a analisar e discutir temas e 

problemas do uso/abuso de Substâncias Psicoativas). 

A par desta experiência, também em cooperação com a Equipa para a prevenção de 

comportamentos aditivos e dependências, realizaram – se no AECP reuniões periódicas para 

orientação da comunidade escolar no âmbito das dependências e realizaram – se duas sessões 

formativas a Assistentes Operacionais. Qualquer das iniciativas representou uma mais-valia para 

todos os intervenientes e foi percecionada como atividade a continuar nos próximos anos 

letivos. 

O caminho percorrido expressa o esforço, a preocupação e a vontade da Saúde e da Educação 

intervirem em conjunto num domínio de árdua e exigente atuação, que diz respeito à sociedade 

como um todo: dotar crianças e jovens com conhecimentos e competências para melhores 

escolhas. 

 

Mafalda Pimenta, responsável pela Implementação do Programa “Eu e os Outros” 

Pedro Lopes, Coordenador da Equipa de Saúde Escolar do AECP 

 

 

 

 


