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Checklist de Boas Práticas em Saúde Psicológica 
e Sucesso Educativo

A presente Checklist, composta por três partes, tem por objectivo ser, simultaneamente, uma lista de 
verificação e um instrumento orientador das boas práticas e da promoção da Saúde Psicológica em 
contexto escolar. 

PARTE I
Apresenta 39 perguntas, de resposta obrigatória, face às quais o agrupamento/escola candidata deve indicar o 
nível que melhor traduza a sua autoavaliação, utilizando para tal a seguinte escala: 

Estrutura, Organização e Clima da Escola

As políticas, planos e práticas do agrupamento/escola refletem a importância da promoção do sucesso 
educativo e da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e 
Encarregados de Educação).

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir 
dos quais são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos 
vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3 2 1 0 

O agrupamento/escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e 
procedimentos a partir dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e 
desrespeito. Esta política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve 
representantes dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e 
Encarregados de Educação).

RESPOSTA:   3 2 1 0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3 2 1 0 

O agrupamento/escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas 
tomadas de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da 
escola. 
RESPOSTA:   3 2 1 0
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A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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O agrupamento/escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo 
menos quatro vezes por ano (e.g., início do ano letivo; término do 1º,2º, e 3º período) para planear e 
avaliar as políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola  possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de 
Psicologia, preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas 
estratégicas da estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3 2 1 0 

O agrupamento/escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos 
outros são fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima 
escolar positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3 2 1 0 

O agrupamento/escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da 
comunidade escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3 2 1 0 

As boas práticas utilizadas pelo agrupamento/escola no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso 
Educativo, são passíveis de serem aplicadas noutros agrupamentos/escolas. 

RESPOSTA:   3 2 1 0 

O agrupamento/escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os factores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, auto-conceito, e auto-eficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e de 
resolução assertiva de problemas; competências sociais e de auto-regulação; relações interpessoais 
positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades da escola; 
sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de gestão da sala 
de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação de proximidade 
com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e 
intervenção junto dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para 
problemas de saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3 2 1 0
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A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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O agrupamento/escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas 
educativos e de saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e 
abandono escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades 
de atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou 
encaminhar os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e 
emergência (e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço 
de Psicologia colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/
as podem, espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola recolhe informação regulamente e de forma sistematizada de modo a monitorizar 
a Saúde Psicológica de toda a população escolar. Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com 
a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica 
e Sucesso Educativo na escola. 
RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são 
partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias 
promotoras do sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas 
de desenvolvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das 
seguintes áreas: desenvolvimento de competências socio-emocionais; educação para os afetos e 
sexualidade; prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias 
psicoactivas; do desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização 
escolar. 
RESPOSTA:   3 2 1 0
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A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



Literacia em Educação para a Saúde Psicológica 

As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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O agrupamento/escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para 
facilitar as transições escolares. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria 
por pares e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola  implementa medidas de encorajamento e promoção da adopção de estilos de 
vida saudáveis. Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua 
promoção é considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que 
respondem à diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, 
dança, xadrez, desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, 
que permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a 
prevenção e promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as 
alunos/as e às características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis 
públicos, website ou biblioteca). 

RESPOSTA:   3 2 1 0

28

29

30

31

32

33

34

35

A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Saúde Psicológica dos Agentes Educativos 

Envolvimento da Família e da Comunidade 
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A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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O agrupamento/escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por 
exemplo, a campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso 
Educativo (por exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica 
pelo menos uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da 
escola). 
RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente 
dirigidas aos seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                 2                1                   0

O agrupamento/escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e 
estruturadas de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura 
melhorar a colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de 
Educação e Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola encoraja o envolvimento e a participação activa das famílias nas atividades 
escolares, dentro e fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3 2 1 0
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A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



PARTE II
Considera-se resposta positiva a utilização dos níveis 3, 2 e 1 nas respostas à Parte I da presente Cheklist. 

As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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O agrupamento/escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da 
comunidade estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham 
acesso às instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar 
projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas relativas à promoção da Saúde e Sucesso 
Educativo. 
RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas de apoio à 
parentalidade e promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3 2 1 0

O agrupamento/escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde 
Psicológica e o Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3 2 1 0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspectos da política do 
agrupamento/escola que considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política do 
agrupamento/escola que considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0
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38
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A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como oagrupamento/escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma 
iniciativa realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus 
objectivos, público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados 
obtidos ou esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

7

8

9
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Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, 
através dos quais o agrupamento/escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500



As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500
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Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000
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Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais a escola promove a participação das famílias e de outros membros da comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação da escola no domínio das boas práticas na promoção da 
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500

4



As políticas, planos e práticas da escola refletem a importância da promoção do sucesso educativo e 
da saúde psicológica de toda a comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política escrita que define um enquadramento e procedimentos a partir dos quais 
são geridos os temas relacionados com a saúde psicológica e o sucesso educativo. Esta política é um 
documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes dos vários 
elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola tem uma política escrita, responsiva, que define um enquadramento e procedimentos a partir
dos quais são geridas situações de bullying, violência, assédio, discriminação e desrespeito. Esta 
política é um documento dinâmico e revisto regularmente, cuja construção envolve representantes 
dos vários elementos da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de 
Educação).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As políticas, práticas e programas escolares são desenvolvidos e/ou revistos consultando e apelando 
à participação da comunidade educativa (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola incentiva a participação dos/as alunos/as e da restante comunidade educativa nas tomadas 
de decisão relativas à escola, nomeadamente, através da sua inclusão nos órgãos e equipas da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um Grupo de Trabalho ou uma Equipa de Saúde Escolar que reúne pelo menos 
quatro vezes por ano (e.g., início do no letivo, término do 1º,2º, e 3º período) para planear e avaliar as 
políticas e práticas de Saúde Escolar, nas quais se inclui a Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um serviço de Psicologia, com pelo menos um profissional de Psicologia, 
preferencialmente a tempo integral e com enquadramento nos órgãos ou equipas estratégicas da 
estrutura escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola promove um clima no qual as relações interpessoais saudáveis e o respeito pelos outros são 
fundamentais, sendo que todos são encorajados a fazer a sua contribuição para um clima escolar
positivo através das competências e qualidades pessoais e interpessoais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola reconhece (formal ou informalmente) o contributo dos diferentes elementos da comunidade 
escolar (i.e., Alunos/as, Profissionais e Encarregados de Educação). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

As boas práticas utilizadas pela escola, no que respeita à Saúde Psicológica e Sucesso Educativo, são 
passíveis de serem aplicadas noutras escolas. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0 

A escola implementou ou tem previsto implementar programas, projetos, e/ou estratégias 
abrangentes que visam aumentar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso educativo 
para todos os alunos e alunas (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; 
expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; compromisso com a aprendizagem; autonomia; 
tomada de decisão responsável; valores positivos e consciência social; capacidade de comunicação e 
de resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 
interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; envolvimento e participação nas atividades 
da escola; sentimento de pertença e ligação à escola; clima escolar positivo; estratégias positivas de 
gestão da sala de aula; reconhecimento e valorização do trabalho da comunidade educativa; relação 
de proximidade com os serviços e estruturas da comunidade).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui procedimentos claros e redigidos de identificação, monitorização, e intervenção junto 
dos/as alunos/as precocemente identificados como estando em risco acrescido para problemas de 
saúde psicológica e insucesso escolar.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza estruturas e recursos para dar uma resposta aos problemas educativos e de 
saúde psicológica mais frequentes (e.g., problemas de aprendizagem; absentismo e abandono 
escolar; dificuldades emocionais, relacionais, motivacionais e de ajustamento; dificuldades de 
atenção/concentração; problemas de comportamento e indisciplina; bullying e violência escolar; 
discriminação, exclusão social e estigma; comportamentos de risco). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui recursos e procedimentos claros e redigidos para identificar e apoiar e/ou encaminhar
os/as alunos/as com Necessidades Educativas Especiais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola possui um plano e procedimentos claros e redigidos de intervenção em crise e emergência 
(e.g., luto, suicídio, maus-tratos e quadros de abuso, desastres naturais …).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza “vias rápidas” para a procura de ajuda. Por exemplo, o serviço de Psicologia 
colabora na resposta a situações de crise ou existe um local onde todos os/as alunos/as podem, 
espontaneamente, aparecer, sozinhos ou acompanhados, para falar com um adulto. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola recolhe informação de modo a monitorizar a Saúde Psicológica de toda a população escolar. 
Os dados recolhidos são partilhados e discutidos com a comunidade educativa para, de forma 
participada, definir estratégias de melhoria da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo na escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola monitoriza o desempenho escolar dos/as alunos/as. Os dados recolhidos são partilhados e 
discutidos com a comunidade educativa para, de forma participada, definir estratégias promotoras do 
sucesso de todos os/as alunos/as.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas e/ou ações sistemáticas de desen-
volvimento e/ou aconselhamento vocacional, sob coordenação de um(a) Psicólogo(a). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar programas em pelos menos duas das seguintes 
áreas: desenvolvimento de competências socioemocionais; educação para os afetos e sexualidade; 
prevenção do bullying e violência escolar; prevenção do uso e abuso de substâncias psicoactivas; do 
desenvolvimento de competências de autorregulação da aprendizagem e realização escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas para facilitar as 
transições escolares. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar um programa de Mentoria ou Tutoria por pares 
e/ou por Professores ou outros agentes educativos. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementa medidas de encorajamento e promoção da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Os padrões de comportamento saudável fazem parte da cultura da escola e a sua promoção é 
considerada como sendo parte da sua missão. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades e experiências de aprendizagem criativas que respondem à 
diversidade de talentos e interesses dos/as alunos/as (e.g., bandas escolares, coro, dança, xadrez, 
desporto, clubes, teatro ou debates).  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona oportunidades formais e informais, curriculares e extracurriculares, que 
permitem aos/as alunos/as (a) aprender e discutir temas relacionados com a prevenção e a 
promoção da Saúde Psicológica, incluindo a análise da influência de familiares, amigos, media e 
tecnologia nos comportamentos de Saúde; (b) desenvolver competências para aceder a informação 
válida, produtos e serviços que permitam melhorar a sua Saúde; (c) praticar a capacidade de tomada 
decisões responsáveis, usar a comunicação interpessoal para melhorar a Saúde, e evitar ou reduzir os 
riscos para a Saúde.  

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola proporciona aos seus Profissionais formação sobre temas relacionados com a prevenção e 
promoção da Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza informação sobre Saúde Psicológica, adequada à idade dos/as alunos/as e às 
características socioculturais da restante comunidade educativa (e.g., nos painéis públicos, website ou 
biblioteca). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve ou apoia campanhas de promoção da Saúde Psicológica (por exemplo, a 
campanha Encontre uma Saída ou o Dia da Saúde Mental) e de promoção do Sucesso Educativo (por
exemplo, o programa Escola em Viagem ou Conta-me uma História com Mapas Digitais).

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece aos seus Profissionais a oportunidade de avaliar a sua Saúde Psicológica pelo menos 
uma vez por ano (por exemplo, através de questionário ou de entrevista com o Psicólogo da escola). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola desenvolve projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas, especificamente dirigidas aos 
seus Profissionais, com o intuito de prevenir e promover a sua Saúde Psicológica. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional aos seus Profissionais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola implementou ou tem previsto implementar projetos e/ou ações sistemáticas e estruturadas 
de combate ao burnout e stress laboral. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola tem uma política clara e redigida que define procedimentos e procura melhorar a 
colaboração entre a família, a comunidade e a escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola estabelece vias de comunicação, formais e informais, entre Encarregados de Educação e 
Professores (por exemplo, a escola envia regularmente uma newsletter aos pais). 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola encoraja o envolvimento e a participação ativa das famílias nas atividades escolares, dentro e 
fora do horário escolar. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola promove oportunidades para que as famílias e outros membros relevantes da comunidade 
estejam ativamente implicados nos processos de tomada de decisão da escola. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola permite que as famílias e outros membros relevantes da comunidade tenham acesso às 
instalações da escola, dentro e fora do horário escolar, para participar ou organizar projetos e/ou 
ações sistemáticas e estruturadas relativas a promoção da Saúde e Sucesso Educativo. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola disponibiliza programas e/ou ações sistemáticas e estruturadas apoio à parentalidade e 
promoção das competências parentais. 

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

A escola participa e envolve-se em iniciativas da comunidade que promovem a Saúde Psicológica e 
Sucesso Educativo.

RESPOSTA:   3                  2                    1                   0

Em caso de resposta positiva à pergunta 1 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes para a Saúde Psicológica e Sucesso Educativo.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 3 da Parte I, transcreva os aspetos da política da escola que 
considera mais relevantes.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva às perguntas 4 e 5 da Parte I, descreva de que modo a participação da 
comunidade educativa é incentivada e concretizada.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 9 da Parte I, exemplifique a forma como a escola reconhece 
o contributo dos elementos da comunidade escolar.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 11 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada ou prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 12 da Parte I, descreva, de forma sucinta, uma iniciativa 
realizada/prevista considerada relevante, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados.

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 13 da Parte I, explicite duas estruturas e/ou recursos, através 
dos quais a escola responde a problemas Educativos e de Saúde Psicológica

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 14 da Parte I, explicite o modo como se desenvolve esse 
processo

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 16 da Parte I, exemplifique.

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 17 da Parte I, explique como se processa a recolha de 
informação e quais os indicadores mais relevantes que são recolhidos

nº máximo de caracteres: 500
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Em caso de resposta positiva à pergunta 20 da Parte I, descreva, de forma sucinta, dois programas 
realizados ou previstos considerados relevantes, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 21 da Parte I, descreva, de forma sucinta, o programa 
realizado/previsto referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, público-alvo e outros 
intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou esperados

nº máximo de caracteres: 1000

Em caso de resposta positiva à pergunta 25 da Parte I, descreva uma dessas oportunidades

nº máximo de caracteres: 500

Em caso de resposta positiva à pergunta 30 da Parte I, descreva de forma sucinta o processo de 
implementação de um desses planos ou estratégias, referindo, entre outros aspetos, os seus objetivos, 
público-alvo e outros intervenientes, recursos, formas de avaliação e os resultados obtidos ou 
esperados 

nº máximo de caracteres: 1000

15

1

2

3

Em caso de resposta positiva à pergunta 36 da Parte I, descreva e exemplifique duas formas através 
das quais o agrupamento/escola promove a participação das famílias e de outros membros da 
comunidade

nº máximo de caracteres: 1000

Refira as fontes de informação a que recorreu para responder à Cheklist

nº máximo de caracteres: 500

Apresente comentários, sugestões e dificuldades reveladas no preenchimento da Checklist

nº máximo de caracteres: 500

Explicite as necessidades de formação do agrupamento/escola no domínio das boas práticas na 
promoção da Saúde Psicológica e Sucesso Educativo

nº máximo de caracteres: 500

PARTE III
As perguntas que se seguem não serão objecto de pontuação, destinando-se apenas a fornecer informação 
complementar para o Júri. 
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4 Preencha os seguintes dados de identificação do agrupamento/escola : 

Nome do agrupamento/escola

Endereço 

Email 

Nº Telefone 

Nome da pessoa de contacto 

Número de Alunos/as 

Número de Professores

Para envio do Checklist – Boas Práticas em Saúde Psicológica e Sucesso Educativo aceda 
por favor a escolasaudavelmente.pt, até dia 30 de Abril de 2017.

Número de Psicólogos
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