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DDiiccaass  PPaaiiss  ee  EEnnccaarrrreeggaaddooss  EEdduuccaaççããoo  ((lliiddaarr  ccoomm  CCOOVVIIDD--1199))  

 

 

Esta fase de preocupação com a pandemia que está a assolar o mundo pode ter um impacto psicológico 

enorme nas nossas crianças e adolescentes. Poderá aumentar a ansiedade pelo medo de alguém 

próximo ou os próprios serem infetados, poderá surgir o stress prolongado pelo isolamento em casa e 

“aborrecimento”. A falta de contacto com os amigos, os colegas e os professores poderá também gerar 

alguma tristeza e frustração. 

Estamos perante uma realidade exigente e difícil. Todas as autoridades quer sanitárias, quer de 

segurança, quer políticas apelam para que fiquemos em casa. E não é por caprichos, esta é uma 

medida absolutamente necessária. Cada um de nós tem que ter a noção de que o isolamento social é 

essencial para bloquear a cadeia de transmissão. Ao nos protegermos, evitando o contacto com o 

exterior, prevenimos a contaminação de dezenas de outras pessoas e em última instância protegemos a 

saúde de todos. 

Uma comunicação próxima e aberta com as crianças e os jovens é essencial para identificar os seus 

problemas físicos ou psicológicos e para as confortar em isolamento prolongado. 

É importante motivar as crianças a manter um estilo de vida saudável em casa, aumentando as 

atividades físicas, mantendo uma dieta equilibrada, bons hábitos de sono e uma boa higiene pessoal. As 

rotinas ajudam-nos a estruturar, organizar e proteger a saúde mental, e, ainda para mais, num mundo 

em permanente movimento e “correria”, parar em casa pode ser particularmente desafiante para as 

crianças, os jovens e as suas famílias. 

Não devemos esquecer que nós, os adultos somos exemplos importantes de modelação de 

comportamentos saudáveis para as crianças e jovens, assim, podemos ajudar a desenvolver a sua auto-

regulação. Além de monitorizar o seu estado de saúde e de bem-estar, é fundamental respeitar a sua 

identidade e as suas necessidades. Manter uma rede de apoio psicossocial, com vizinhos, amigos ou 

familiares, pode ser particularmente importante em momentos como este, nem que seja por telefone 

ou internet. Sentirmo-nos ouvidos, compreendidos e apoiados facilita o sentimento de “esforço 

comum”, de pertença e de que juntos conseguiremos ultrapassar esta fase mais difícil. 

 

Salientamos as seguintes atitudes a tomar: 

 DDiissppoonniibbiilliiddaaddee – Dar atenção e ouvir o que sentem dá-lhes segurança e capacidade para 

enfrentarem esta situação. É importante encontrar tempo e sermos um modelo positivo. O que 

dizemos e fazemos tenderá a ser imitado. Importa assegurar que os adultos estão a gerir a 

situação e que, enquanto os profissionais de saúde e os cientistas estão a lidar com o vírus e com 

as pessoas doentes, nós estamos lá para ajudar a mantê-los seguros e saudáveis. É importante 

ouvir e ajudar as crianças e os adolescentes a expressar os seus sentimentos e as suas 

preocupações. 
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 DDiiaallooggaarr - Temos de falar sobre o que se está a passar sem alarmismos, mas com honestidade, 

sem desvalorizar os acontecimentos. Particularmente quando fortes medidas de contenção são 

implementadas. Se não falarmos e partilharmos fatos concretos deixamos espaço para que as 

crianças preencham o vazio com a sua imaginação. É comum, particularmente nas crianças mais 

novas, que estas façam apenas algumas perguntas ou comentários e de seguida voltem a brincar, 

regressando mais tarde com mais perguntas. A paciência e o cuidado com as manifestações de 

medo e de preocupação são fundamentais. Tudo o que possa fomentar medo, ansiedade ou 

preconceito face a outros tem de ser evitado. Temos de ter um cuidado redobrado com o tipo de 

informação que se transmite. Hoje em dia, grande parte da informação que circula na internet e 

em alguns canais de televisão, é alarmista, facilitista ou pouco fundamentada, o que faz com 

que seja muito importante “escolher” a informação a transmitir e confirmar a sua veracidade. 

 RReeoorrggaanniizzaarr  rroottiinnaass - É importante planear bem o dia-a-dia e prever um conjunto de atividades 

diversas para fazer em casa. Esse plano pode ser desenvolvido em conjunto. Podemos perguntar 

e incluir actividades que desejem fazer, mas também sugerir, por exemplo, fazer tarefas 

domésticas em conjunto, tais como: cozinhar, brincar, ler, incentivar e acompanhar os trabalhos 

escolares mas sem pressão excessiva. 

Vamos viver estes momentos com calma e aprender que em primeiro lugar está a nossa saúde física 

mas também psicológica. 

CCoonnvveerrtteerr  ooss  mmaauuss  mmoommeennttooss  eemm  ooppoorrttuunniiddaaddeess......  sseerráá  uumm  ddeessaaffiioo  ppaarraa  ttooddooss..    

DDeesseejjaammooss  aa  ttooddaa  aa  nnoossssaa  ccoommuunniiddaaddee  eessccoollaarr  uummaa  bbooaa  ssaaúúddee  ffííssiiccaa  ee  ppssiiccoollóóggiiccaa..  

JJuunnttooss,,  mmeessmmoo  nnaa  ddiissttâânncciiaa,,  ccoonnsseegguuiirreemmooss  ccoonnssttrruuiirr  uumm  ffuuttuurroo  mmeellhhoorr!!  

 

AAss  ppssiiccóóllooggaass  ddoo  SSPPOO  

Patrícia Barros 

Susana Nogueira 

 

 

mailto:eb23.djicaldasrainha@escolas.min-edu.pt
mailto:diretor@agdjoao.org

