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Quadro Conceptual Para uma Escola Feliz



Conclusão

Será que o ambiente social da escola nutre as 
relações sociais saudáveis e um ambiente físico, 
mental e social facilitador de comportamentos 
saudáveis?

Quais são os pressupostos de uma escola feliz?

O que é uma escola feliz?



Projeto Escola 
sem Stress



Hipótese Inicial de critérios para uma escola feliz.

PESSOAS PROCESSOS LUGARES

Amizade com outros estudantes Trabalho de equipa (ajudo e apoio dos 
colegas)

Espaços verdes para brincar fora dos 
edifícios escolares

Boas relações entre estudantes e 
professores

Conteúdos úteis para a vida diária Dispositivos visuais criativos

Ajudar estudantes com necessidades 
especiais

Carga de trabalho razoável (trabalho de 
casa e exames)

Um ambiente de aprendizagem caloroso e 
amigável

Apoio da comunidade local Liberdade para exprimir a opinião na 
escola e na sala de aula

Locais confortáveis para os estudantes com 
diferentes necessidades a antecedentes

Encorajamento parental Atividades de aprendizagem interessantes 
e motivadoras

Uma boa nutrição

Liderança Escolar Feedbacks frequentes dos estudantes Escolas seguras e livres de bullying, stress e 
competição

Atividades extracurriculares

Aprender fora da sala de aula



Critérios de uma escola feliz.
PESSOAS PROCESSOS LUGARES

Amizades e relacionamentos na 
comunidade escolar

Carga de trabalho razoável e justa Ambientes de aprendizagem calorosos e 
amigáveis

Atitudes e atributos positivos dos 
professores

Espírito colaborativo e de equipa Ambientes de aprendizagem livres de 
bullying

Respeito pelas diferenças e diversidades Abordagens de ensino e aprendizagem 
divertidos e motivadores

Espaços abertos e verdes para brincar

Valores e práticas positivas e colaborativas Liberdade de aprendizagem, criatividade e 
envolvimento

Visão e liderança da escola

Condições de trabalho dos professores que 
proporcionam Bem-estar

Sentido de concretização e de sucesso Disciplina positiva

Competências e habilidades dos 
professores

Eventos escolares e atividades 
extracurriculares

Boa saúde, nutrição e higiene

Aprendizagem entre estudantes e 
professores como uma equipa

Gestão democrática da escola

Conteúdos de aprendizagem úteis, 
relevantes e motivadores

Bem estar mental e gestão do stress



Maior insatisfação com a vida e pouca simpatia pela escola.

A escola tem um papel determinante na saúde e no bem-estar das 
crianças e adolescentes, lembra a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
no último relatório sobre hábitos e consumos na adolescência. A 
experiência com a escola pode ser crucial no desenvolvimento da 
autoestima e de comportamentos saudáveis”, alertam os peritos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Quando comparados com jovens de 
outros países, os adolescentes portugueses  estão mais insatisfeitos com 
a vida e gostam menos da escola.

Género Baixa Satisfação com a vida 
(Adolescentes Portugueses)

Rapazes 83%

Raparigas 74%

Género Gosto pela escola

1997-1998 2º

2001-2002 8º

2005-2006 22º

2010-2011 21º

2013-2014 33º

O gosto e satisfação dos alunos de 15 anos pela escola está a piorar. Respostas 
obtidas de 6000 alunos de 11, 13 e 15 anos que frequentam o 6º, 8º e 10º anos. 
Ranking numa lista de países que participaram no inquérito.

Tudo indica uma deterioração 
do gosto e simpatia pela 
escola à medida que aumenta 
a pressão sobre os alunos





Um outro indicador foca o stress dos alunos  com a atividade escolar. Altos níveis de pressão, seja face à 
necessidade de obter boas notas ou ao elevado número de tarefas desenvolvidas, geram problemas de saúde. 
Dores de cabeça, de estômago, nas costas ou tonturas são os sintomas mais comuns dessa pressão. Que, de modo 
geral, aumenta à medida que os alunos progridem no sistema educativo. 

A realidade portuguesa não difere 
muito da dos restantes países 
avaliados neste inquérito 
realizado pela OMS. Os jovens 
portugueses sentem-se 
pressionados pela escola aos 11 
anos, 22% das raparigas e 20% dos 
rapazes, cerca de 21% dos jovens; 
aos 13 anos a pressão aumenta, 
sobretudo entre as raparigas, 41% 
contra 28% nos rapazes. Mas é no 
grupo dos 10 anos que atinge 
maiores preocupações: 67% das 
raparigas e 42% dos rapazes, 
quando a media da OMS é de 51% 
para elas e 39% para eles.





João Jorge




	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8
	Diapositivo 9
	Diapositivo 10
	Diapositivo 11
	Diapositivo 12
	Diapositivo 13
	Diapositivo 14
	Diapositivo 15
	Diapositivo 16
	Diapositivo 17
	Diapositivo 18
	Diapositivo 19
	Diapositivo 20
	Diapositivo 21
	Diapositivo 22
	Diapositivo 23
	Diapositivo 24
	Diapositivo 25
	Diapositivo 26
	Diapositivo 27
	Diapositivo 28

