
SaudávelMente

Ana Meira – Ordem dos Psicólogos Portugueses

Anabela Fernandes – Agrupamento de Escolas Ruy Belo

Madalena Soczka – Agrupamento de Escolas Miguel Torga

Rafael Farias – Agrupamento de Escolas Miguel Torga



‘TÁ-SE BEM - DICAS
1. Faz coisas que sejam saudáveis e que te façam sentir bem (ajuda os outros, sorri, pratica

exercício físico, dança, cozinha algo novo,...);

2. Elabora uma lista com as tuas tarefas e tentar fazer uma de cada vez;

3. Mantém rotinas diárias (refeições, sono, higiene, cuida da tua imagem, tarefas escolares,
tempo de lazer,….

4. Mantém o contacto com as pessoas que são importantes para ti (se não se podem
encontrar ‘ao vivo e a cores’, podem comunicar à distância: telefone, mensagem, e-mail,
videochamada, redes sociais,…)

5. Tenta não passar demasiado tempo colado aos ecrãs: tenta fazer pausas, aproveita para
olhar pela janela, falar com alguém,…;

6. Fala sobre o que sentes e pede ajuda, se estiver a ser difícil lidar com a situação;

7. Sê realista: não cries expectativas demasiado elevadas, nem sejas demasiado exigente
contigo próprio;

8. Dá o teu melhor: faz o que está ao teu alcance, da melhor forma que te for possível;

9. Aproveita o tempo que estás em casa para fazeres coisas para as quais não costumas ter
tanto tempo e/ou que nunca tenhas feito: estar com a família, telefonar a alguém com
quem não falas há muito tempo, ler, ouvir música, jogos de tabuleiro, escrever uma música,



Outras sugestões

• Hospital Fernando Fonseca (equipa de pedopsiquiatria)

Alunos:

• https://hff.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/Folheto-Psicoeducativo-COVID.pdf

• https://hff.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/Actividades.pdf

Encarregados de educação:

• https://hff.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/Ajudar-o-meu-filho.pdf

Ordem dos Psicólogos Portugueses:

• https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/leveconsigo.pdf

Ministério da Saúde:

• https://covid19.min-saude.pt/saude-mental-2/
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SNS24/OPP
• https://www.sns24.gov.pt/guia/aconselhamento-psicologico-no-sns-24/

• Telefone: 808 24 24 24

IPDJ
https://ipdj.gov.pt/coloca-aqui-as-tuas-duvidas

O Programa Cuida-te+ - para jovens dos 12 aos 25 anos, de forma anónima, gratuita e

confidencial, referentes às quatro áreas do Programa de Saúde Juvenil (Comportamentos

Aditivos e Dependências / Saúde Mental / Saúde Sexual e Reprodutiva /Alimentação e

Atividade Física e Desportiva).

CONTACTOS
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• GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família: 
anabela.fernandes@agruybelo.pt

• SPO – Serviço de Psicologia e Orientação: 
ana.alves@agruybelo.pt

Agrupamento de Escolas Ruy Belo

CONTACTOS
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• SPO – Serviço de Psicologia e Orientação (Esc. Sec. Miguel 
Torga): madalena.soczka@mtorga.edu.pt

• SPO – Serviço de Psicologia e Orientação (EB 2/3 D. Pedro IV): 
paulacandeias@mtorga.edu.pt

• PIP – Plano de Intervenção Primária (EB1/JI Nº 1 de Massamá): 
catarinaplantieropp@gmail.com

Agrupamento de Escolas Miguel Torga
http://mtorga.edu.pt/index.php/servicos/s-p-o

CONTACTOS
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• SPO – Serviço de Psicologia e Orientação (Esc. Sec. Stuart Carvalhais): 
rafaela.nascimento@escolasmassama.pt

• SPO – Serviço de Psicologia e Orientação (EB 2/3 Egas Moniz): 
claudia.vidalpinheiro@gmail.com

• PIP – Plano de Intervenção Primária (EB1/JI Nº 2 de Massamá): 
catarinaplantieropp@gmail.com

Agrupamento de Escolas de Massamá
https://www.escolasmassama.pt/spo/

CONTACTOS
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• Ministério da Saúde
https://covid19.min-saude.pt/

• Câmara Municipal de Sintra
https://cm-sintra.pt/covid19

OUTRAS INFORMAÇÕES
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