PREVENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS
Área de Formação: C (Formação Educacional Geral e das Organizações Educativas)
Modalidade: Curso (12h)

Código: FEGOE19/20.04

A intervenção preventiva em meio escolar deve focar-se numa abordagem global, através do
envolvimento dos vários atores da comunidade educativa e comunidade envolvente. A intervenção
devera atuar nos diferentes aspetos da dinâmica escolar, sendo as dimensões-chave na abordagem
preventiva em contexto escolar as seguintes:
- clima escolar e relações positivas;
- vinculação e sucesso escolar dos alunos, enfoque nas necessidades e nas especificidades de cada
contexto escolar em função de variáveis sociodemográficas e do nível de ensino;
- pedagogia efetiva e medidas reguladoras (normativas no que se refere aos comportamentos
aditivos e dependências com SPA) (SICAD, 2013).

Objetivos a atingir
•abordar a temática das substâncias psicoativas e outros comportamentos aditivos na área da
intervenção preventiva dos CAD, ao nível da prevenção;
•assumir um papel de referência/orientação de jovens nas situações relacionadas com o uso de
substâncias psicoativas e outros Comportamentos aditivos;
•desenvolver e implementar estratégias de intervenção preventiva, em parceria com a área de
intervenção preventiva e na sinalização/encaminhamento para a consulta de jovens;
•elaboração e adaptação do guião de procedimentos para lidar com os CAD ao agrupamento de
escola a partir do guião-base;
•divulgar junto dos agentes educativos do Guião de Procedimentos adaptado pela escola para
lidar com Situações com SPA ou outros CAD em Contexto Escolar.

Conteúdos
Módulo I - Substâncias psicoativas (spa) e/ ou comportamentos aditivos sem SPA
Módulo II – Prevenção e estratégias preventivas
Módulo III – Linhas orientadoras para lidar com o consumo de SPA e outros Comportamentos
Aditivos em meio escolar
Módulo IV - Respostas institucionais na área de atendimento a adolescentes, bem como na área
do tratamento/reinserção na zona do agrupamento de escola

Público-alvo: Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
Formadora: Carla Frazão
Local: On-line
Calendarização:
1ª Sessão: 02 Fevereiro 14h30/17h30
2ª Sessão: 03 Fevereiro 10h00/13h00
3ª Sessão: 05 Fevereiro 10h00/13h00
4ª Sessão: 11 Fev. 17h/20h ou 12 Fev. 14h30/17h30
Custo: 15.00 € (despesas administrativas)

Inscrições no site do Centro: calvetmagalhaes.net
Colaborando nas escolhas dos nossos jovens!
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