
A Saúde Mental 
na visão das crianças 

A Saúde Mental é um bem que todos devemos preservar, agora mais 
do que nunca, numa época tão difícil para o mundo. O Serviço de 
Psiquiatria de Infância e Adolescência (PIA) sugeriu às crianças 
que estão a ser acompanhadas em Hospital de Dia que dessem a sua 
versão do que é para elas a Saúde Mental... todos podemos refletir 
sobre isto a partir dos seus testemunhos tão genuínos. O dia 10 de 
Outubro foi o dia da Saúde Mental. Mas precisamos de contribuir 
para promover a Saúde Mental todos os dias.
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Ter Saúde Mental é:

necessária para nos sentirmos bem.”
quando me sinto entusiasmada.”
saber cuidar de nós próprios.”
...não sei bem como dizer.”
conseguir divertir-me.”
ter saúde da mente.”

Grupo de crianças dos 10 aos 12 anos



Dá-me Saúde Mental …

estar com os amigos.”
descansar.”
fazer exercício.”
apanhar sol.”
aprender coisas novas.”
ler.”
relaxar.”
fazer amizades.”
brincar.”

Grupo de crianças dos 10 aos 12 anos



Brincar e relaxar. V. 10 anos



Conhecer o mundo é bom 
para a saúde mental.V. 10 anos



Fazer contas e brincar com o cão 
faz-me sentir entusiasmada.

R. 7 anos



Treinar o cérebro faz bem à Saúde Mental! G. 10 anos



Os animais dão saúde mental! H. 10 anos



Adoro brincar aos Mixels! H. 6 anos



Saúde mental e o cérebro. J. 10 anos



Sem saúde mental, 
falta uma peça!

Clicar aqui para assistir ao video
do C.  7 anos de idade.
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