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PROJETO “EU E OS OUTROS” 

 CONCEITO 

 É um programa de prevenção universal dos problemas ligados aos comportamentos aditivos e 

dependências, dirigido a jovens entre os 12 e 18 anos, tendo por base histórias em suporte eletrónico. 

 

 PRINCIPAIS OBJETIVOS 

• Promover a reflexão em grupo sobre temas do desenvolvimento ligados à adolescência. 

• Criar uma dinâmica de grupo geradora de crescimento pessoal e social. 

• Promover os processos de tomada de decisão, confrontação no seio do grupo e exploração de 

informação. 
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 NARRATIVAS 

 Tem por base 9 histórias que estão organizadas por parágrafos, no final dos quais os jogadores, assumindo 

o papel do personagem principal, são confrontados com várias opções, das quais podem escolher apenas 

uma. 

 

 APLICAÇÃO 

• 9 Sessões – 2 de avaliação e 5 de exploração da história. 

• Tempo de aplicação- 60 a 90’. 

• Intervalo entre sessões – semanal a quinzenal. 
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A NONA HISTÓRIA desenrola-se em torno dos processos de reabilitação face a uma deficiência 

adquirida e a adaptação a novas realidades.  

 

A história explora igualmente o envolvimento voluntário em PROJETOS DA COMUNIDADE NUMA 

PERSPETIVA DE CIDADANIA. A substância abordada é o álcool cobrindo as motivações, efeitos, 

riscos e consequências que lhe estão associadas.  
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 A SEGUNDA HISTÓRIA, desenvolve-se em torno do tema da amizade explorando, a partir da perspetiva 

da Maria, questões ligadas ao processo de integração social, aos estereótipos, às culturas juvenis, à 

vivência do conflito e à gestão do segredo … No plano das substâncias psicoativas é explorado o recurso 

ao haxixe como fator de integração no grupo, sendo abordada a perceção de normalidade deste tipo de 

consumo. É ainda explorada a cultura do corpo e o papel dos esteroides anabolizantes nesta prática. 

  

PROJETO “EU E OS OUTROS” 



Isabel Nunes 

 

 A QUARTA HISTÓRIA tem por base questões da família, abordando questões como as regras e rituais, 

diferenciação de papéis, medos e expectativas. Mas aborda também a fidelidade entre amigos e o 

abandono escolar e percursos alternativos. A personagem principal é o João e o tema central é a 

dependência sem substância, sendo abordada a rede de respostas na área das dependências. 
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PARA ALÉM DO TEMA CENTRAL DA 9ª NARRATIVA – O ÁLCOOL, QUE OUTROS TEMAS 

FORAM ABORDADOS? 

• Desporto adaptado. 

• Internet segura.  

• Resiliência.  

• Sexualidade e deficiência.  

• Autoestima. 

• Posição lateral de segurança.  
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QUAIS AS DINÂMICAS USADAS NO DESENROLAR DAS DIFERENTES SESSÕES? 

• “Escrever bem nas costas”.  

• “Razões para dizer não”. 

• “Prós e contras”. 

E AINDA OUTRAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS: 

• Visualização do spot publicitário: “Desenhos de beleza verdadeira”; 

• Leitura de um excerto do livro “Madrugada Suja”. 
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PARA ALÉM DO TEMA CENTRAL DA 2ª NARRATIVA – A CANNABIS, QUE OUTROS 
TEMAS FORAM ABORDADOS? 
 

• Cancro da pele. 

• Cuidados a ter na praia. 

• Alimentação saudável, a importância do pequeno- almoço.  

• Estilos musicais e sua relação com o consumo de SPA. 

• Álcool e Mitos Associados. 

• Posição Lateral de Segurança. 
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QUAIS AS DINÂMICAS USADAS NO DESENROLAR DAS DIFERENTES SESSÕES? 

• “Prós e contras”. 

•  Jogo do Totem. 

• Mitos e crenças. 

•  Ordena o risco. 

• O julgamento. 

• Jogo das Cadeiras. 

E AINDA OUTRAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS: 

• Visualização do filme “Nuggets”; 

• Exploração do site “tu alinhas”. 
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PARA ALÉM DO TEMA CENTRAL DA 4ª NARRATIVA – A DEPENDÊNCIA SEM 
SUBSTÂNCIA, QUE OUTROS TEMAS FORAM ABORDADOS? 

• Diferentes dinâmicas familiares. 

• Questões relacionadas com o Tabaco. 

• Gestão do dinheiro. 

• Lei relacionada com o tráfico de substâncias. 

• Questões relacionadas com o álcool. 
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QUAIS AS DINÂMICAS USADAS NO DESENROLAR DAS DIFERENTES SESSÕES? 

• É obvio…Parece-me…Acho que… 

• Pára Agora! 

• Ingredientes para um bom amigo. 

 

E AINDA OUTRAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS: 

• Visionamento da reportagem da RTP1 " (Des) Ligados“; 

• Exploração do site tu alinhas; 

• Ligação para a linha 1414; 

• Convite à técnica do CRI para a última sessão. 
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COMO CARATERIZAR O PROJETO “EU E OS OUTROS”? 

• Inovador. 

• Criativo. 

• Desafiante. 

• Exigente. 

• Promotor de saberes. 

• Científico. 
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QUE ASPETOS REALÇAR DO PROJETO “EU E OS OUTROS” PARA OS APLICADORES? 

• Momentos formativos. 

• Momentos de supervisão. 

• Constituição de parelhas para a aplicação. 
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COMO FOI A EXPERIÊNCIA  DE APLICAR A 9ª NARRATIVA EM PARELHA COM OUTRO 

PROFISSIONAL? 

• Extrema riqueza de troca de saberes. 

• Complementaridade. 

• Improvisação. 

• Suporte. 

• Companheirismo. 

• (…) Amizade. 
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QUAL A AVALIAÇÃO DO PROJETO “EU E OS OUTROS”? 

Igual ou diferente face a distintos contextos? 
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QUAL A AVALIAÇÃO DO PROJETO “EU E OS OUTROS”? 

ASPETOS POSITIVOS: 

• Aplicação em parceria; 

• Interesse e disponibilidade dos alunos; 

• Supervisões da aplicação do projeto. 

ASPETOS MENOS POSITIVOS!: 

• Motivação dos alunos; 

• Tempo de aplicação; 

• Repetição da história em alguns percursos. 
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 Quais as mais valias do projeto “Eu e os outros” para os alunos?  
  

• Trabalhar a capacidade de tomar decisões. 

• Fortalecer a relação inter-pares. 

• Aumentar o envolvimento, dinamismo e participação no desenrolar da formação. 

• Conhecer e utilizar diferentes abordagens dinâmicas e interativas. 

• Aumentar a literacia em saúde não só no tema central, mas em todos que surgem no 
decorrer da história. 
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 AVALIAÇÃO DO PROJETO - PERSPETIVA DOS ALUNOS 

 “O nosso envolvimento neste projeto só nos trouxe vantagens, nomeadamente, pelo debate de ideias e 

pelas estratégias que foram utilizadas, no desenvolvimento da narrativa.” a1 

 “A utilização de personagens com características que identificamos  na escola foi facilitadora.” a16 

 “Na narrativa, ao sermos nós a escolher o caminho a seguir pelo personagem, permitiu-nos debater 

ideias e respeitar a tomada de decisão, feita pelo decisor, que era escolhido aleatoriamente (…)” a8 
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 AVALIAÇÃO DO PROJETO - PERSPETIVA DOS ALUNOS 

 “Nas diferentes sessões foi criado um ambiente , que proporcionou a  partilha experiências pessoais e 

troca de ideias.” a11 

  “Apesar de já andarmos na escola há algum tempo, ter na mesma sala duas pessoas de áreas 

diferentes foi uma mais-valia, pois as temáticas abordadas eram exploradas de diferentes pontos de 

vista. As dinâmicas aplicadas estimularam a participação de todos.” a4 

 “A participação neste projeto permitiu-me: adquirir mais conhecimentos sobre diferentes temas; ser 

capaz de decidir; interagir com os meus colegas e a respeitar a sua opinião.” a20 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 
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