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Programa da Ação de Formação n.º 73 – 2018/2019_PD 
TU DECIDES. Promoção da saúde e cidadania em contexto escolar 

 

Modalidade Curso de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-101745/18 

N.º horas acreditadas/Duração 25 horas 

Relevância 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho; a sua 
relevância para a área científica e pedagógica (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de 
fevereiro e artigo 3º do Despacho nº 779/2019, de 18 de janeiro) está em estudo 

Formadores Irma da Silva Brito e Maria do Rosário Costa Pinto Ferreira Mendes 

Destinatários Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial 

Local da Formação 
Na Escola-sede do Agrupamento de Escolas do qual for proveniente o maior número de 
inscritos 

Inscrições 
Os professores devem inscrever-se no CFAE Beira Mar, entre as 12,00h 
do dia 16 de março e as 24,00h do dia 21 de abril de 2019, através do 
link https://goo.gl/forms/cEH7FyciBmaIGoNq2. 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 25), o CFAE 
Beira Mar enviará por correio eletrónico uma ficha de inscrição pré-
preenchida, a qual deve ser validada nos Serviços Administrativos da 
Escola do formando. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 

Critérios de seleção dos formandos 
1. Docentes de Unidades Orgânicas associadas do CFAE Beira Mar; 
2. Docentes de Unidades Orgânicas não associadas do CFAE Beira Mar; 
3. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
Esta Ação capacita professores para a aplicação de um programa de 
promoção da saúde e cidadania. TU DECIDES é um programa de 
aplicação em contexto escolar que visa a conscientização de 
adolescentes e suas famílias (13/14 e 16/17 anos) sobre prevenção de 
dependências químicas e não químicas através de atividades de 
reflexão crítica acerca das influências do grupo de pares (pressão do 
grupo) e dos fatores afetivos e cognitivos que intervêm no momento da 
tomada de decisão e resolução de problemas relacionados com a 
experimentação e oferta de álcool, tabaco e outras drogas ou situações 
que geram dependência. É apresentado em 3 manuais (professores, 
alunos e pais) e contêm a informação necessária à execução do 
programa numa escola, o que exige trabalho colaborativo e 
proporciona transferência de conhecimento imediato para a prática. 
 

Objetivos 
Os participantes deverão aplicar o programa TU DECIDES nas suas 
turmas de adolescentes e suas famílias (13/14 e 16/17 anos). 
• Identificar os conceitos-chave relacionados com a promoção da 
saúde, prevenção e educação para a cidadania 
• Descrever as características, efeitos e dinâmica do consumo e 
adição de álcool, tabaco e outras drogas 
• Refletir sobre o papel do professor e da família como agente de 
prevenção: ambiente, estilos parentais e resiliência 
• Identificar a metodologia, requisitos e estratégias de avaliação do 
programa Tu Decides 
• Operacionalizar a implementação do programa na turma/escola, 
envolvendo estudantes e suas famílias 
• Partilhar experiências/recursos/saberes no seio da comunidade 
educativa fomentando o trabalho colaborativo e a transferência de 
conhecimento para a prática. 
 

Conteúdos 
1. Apresentação do programa “Tu Decides” 
2. Conceitos de promoção da saúde, prevenção e educação para a 
cidadania 
3. Os consumos de álcool, tabaco e outras drogas (ATOD) e outras 
situações que geram dependência 
3.1. Da experimentação de ATOD à dependência 
3.2. Dependências não químicas 
4. Estratégias de promoção da saúde, prevenção e valores subjacentes 
4.1. O professor e família: agentes de prevenção e educação para a 
cidadania 
4.2. Conscientizar e reforço das políticas públicas 

4.3. Intervenções ambientais de prevenção do uso de ATOD 
5. Metodologias pedagógicas mais adequadas no trabalho com 
adolescentes: princípios da entrevista motivacional e da pedagogia 
crítica 
6. Apresentação detalhada do programa TU DECIDES e exploração de 
cada unidade programática 
6.1. Unidade 1. Objetivos. Conteúdo. Dinâmicas e manuais 
6.2. Unidade 2 “Uma forma de começo” 
6.3. Unidade 3 “Maria diverte-se” 
6.4. Unidade 4 “Duas versões da mesma história” 
6.5. Unidade 5. “ATOD e Sexualidade responsável” 
6.6. Unidade para as Famílias 
6.7. A avaliação do programa e apresentação dos instrumentos de 
avaliação 
7. Avaliação da oficina 
7.1. Apresentação dos resultados do programa implementado em cada 
escola 
7.2. Avaliação da ação e dos formandos 
 

Regime de avaliação dos formandos: 
A ação de formação apresentará uma avaliação contínua da prestação 
dos formandos, seguindo os seguintes critérios: 
• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas presenciais; 
1. Participação e produção (50%) 
Participação (oral ou online) - 10% 
Realização das Tarefas nas Sessões - 30% 
Pontualidade - 10% 
2. Reflexão crítica Final (50%) 
Os trabalhos práticos e reflexões efetuadas, de acordo com os critérios 
previamente estabelecidos, são classificados nas escala de 1 a 10, 
conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, 
com a menção qualitativa de: 
• 1 a 4,9  valores – Insuficiente 
• 5 a 6,4 valores – Regular 
• 6,5 a 7,9 valores – Bom 
• 8 a 8,9 valores – Muito Bom 
• 9 a 10 valores -  Excelente 
 

Cronograma: 
 

Sessão Data Horário N.º Horas 
1 03.05.19, 6.ª feira 17:00 – 20:00 3:00 
2 04.05.19, sábado 09:00 – 13:00 4:00 
3 04.05.19, sábado 14:00 – 17:00 3:00 
4 08.05.19, 4.ª feira 14:00 – 20:00 6:00 
5 13.05.19, 2.ª feira 17:00 – 20:00 3:00 
6 15.06.19, sábado 09:00 – 13:00 4:00 
7 15.06.19, sábado 14:00 – 16:00 2:00 

Total 25:00 

 

https://goo.gl/forms/cEH7FyciBmaIGoNq2

