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LEITURAS SUGERIDAS PARA O BEM ESTAR DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

O Serviço de Psicologia e Orientação vem partilhar com a comunidade educativa os 

seguintes documentos, produzidos em parceria pelo Ministério da Educação e a Ordem 

dos Psicólogos. Estes documentos podem tornar-se uma mais valia na promoção do 

bem estar de TODOS, neste momento de pandemia. 
 

Sugestões para os professores e educadores: 
 

 - Recomendações de auto cuidado para professores e educadores de infância -   

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_professores_e_

educadores.pdf   
 

- Como manter atividades de ensino, aprendizagem e formação a distância 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_ensino_a_d

istancia_.pdf  
 

- Viver a pandemia sem entrar em exageros 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_pandemia_sem

_exageros.pdf   
 

- Como evitar e resolver conflitos em situação de isolamento? 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_conflitos_isola

mento.pdf 

  

Sugestões para os pais e cuidadores: 
 

- Estudar em tempo de pandemia - Guia para pais e cuidadores 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_estudar_em_te

mpo_de_pandemia.pdf  
 

-  Como lidar com uma situação de isolamento 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_opp.pdf   
 

-  Como explicar a uma crianças as medidas de distanciamento social e isolamento 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_criancas_.pdf   

  

- Famílias em Isolamento durante a Pandemia   

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_familias_isolam

ento.pdf  
 

- Como evitar e resolver conflitos m situação de isolamento? 

 https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_conflitos_isola

mento.pdf 
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Sugestões para os alunos: 
 

- Em isolamento. Ainda agora começou e já não suporto esta situação!   

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_isolamento_te

mpo_pandemia.pdf   
 

- Como sorrir em tempo de isolamento social- Manual para estudantes 

http://www.fnerdm.pt/wp-content/uploads/2020/03/Manual-dos-Estudantes.pdf   
 

- Como sorrir em tempo de isolamento social - Manual para crianças  

http://www.fnerdm.pt/wp-content/uploads/2020/03/Manual-das-Criancas.pdf   
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