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Apresentação

Quem somos 
Fundado em 2008 com o nome de “Projeto Cuca Legal”, o Ame Sua Mente 
Escolas é parte do Instituto Ame Sua Mente, uma organização não 
governamental associada à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
que se dedica a mudar a forma pela qual a saúde mental é reconhecida no 
Brasil.


Ao longo de sua história, o Ame Sua Mente Escolas/Cuca Legal passou a 
ser protagonista no campo de iniciativas psicoeducacionais baseadas em 
evidências científicas, desenvolvendo inúmeras capacitações em 
instituições e escolas da rede pública e particular. Além disso, em 2012, 
firmou uma parceria com o grupo canadense Teen Mental Health 
(www.teenmentalhealth.org), modelo mundial para a área, e em 2015, 
desenvolveu o livro “Saúde Mental na Escola: o que os educadores devem 
saber”, que é uma referência para comunidades escolares em todo o país.


Nos dias de hoje, contamos com uma equipe formada por especialistas e 
pesquisadores das áreas da educação, da saúde mental e da comunicação 
que consideram a disseminação adequada de informações como chave 
para que a saúde mental passe a ser reconsiderada pela ótica da 
promoção, da prevenção e livre de estigma dentro do nosso país.  
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     #amesuamente                                         

 www.amesuamente.org/

http://www.teenmentalhealth.org/
https://www.amesuamente.org/


Desde meados de março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no 
mundo, as escolas públicas e particulares brasileiras suspenderam suas 
atividades presenciais e tiveram que se adaptar rapidamente ao ensino 
remoto1. 


Nesse cenário, gestores escolares, professores, alunos e familiares tiveram 
que encontrar, em um curto período de tempo, estratégias para se adequar a 
essa nova rotina, que para muitos, foi ainda mais desafiadora. A 
indisponibilidade de acesso à internet e computadores para acompanhar os 
estudos e a perda do recurso da merenda escolar em muitas redes com o 
fechamento das escolas somaram-se às dificuldades sociais, físicas e 
emocionais esperadas ao se vivenciar uma pandemia, acarretando uma 
realidade muito delicada para milhares de crianças e adolescentes 
brasileiros em idade escolar.


A urgência de adaptar-se não se restringe às consequências do período de  
isolamento social que ainda estamos vivendo. A futura reabertura das 
escolas para as aulas presenciais não será diferente, pois teremos novos 
desafios e questionamentos que irão exigir flexibilidade e um olhar atento e 
sensível para os impactos emocionais que os efeitos da pandemia podem 
ocasionar a alunos e profissionais da Educação.


Este Guia tem como objetivo qualificar o debate acerca de temas relevantes 
na futura reabertura das escolas e apoiar professores e gestores escolares 
nesse período através de recomendações relacionadas aos cuidados com a 
saúde mental. Talvez, o mais importante agora não seja sabermos 
exatamente quando as atividades escolares irão voltar ao "normal", e 
sim pensarmos em como esse retorno às aulas deve ser.  

Assim, esperamos que as informações, as recomendações e as atividades 
apresentadas neste Guia possam apoiá-lo neste complexo cenário de 
planejamento de retorno às aulas presenciais. 


Mesmo afastados fisicamente, estaremos junto de vocês, professores e 
gestores escolares. Contem conosco!
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Introdução

Equipe do Instituto Ame Sua Mente

1 O ensino remoto não se limita às aulas online, podendo incluir outros recursos e estratégias de aprendizagem.



O fechamento das escolas em resposta à pandemia do COVID-19 nos 
coloca frente a uma experiência sem precedentes na educação que nos 
compele a avaliar os riscos para a aprendizagem, segurança e  bem-estar 
físico e emocional de crianças e adolescentes. 


O que sabemos é que a interrupção (mesmo que parcial) de serviços 
relacionados à educação gera consequências a longo prazo para a 
sociedade, sendo o aumento da desigualdade, a  piora nos índices gerais de 
saúde e o aumento do abandono e da evasão escolar  alguns desses 
efeitos. Portanto, faz-se urgente que o setor público e profissionais em 
posição de liderança se posicionem por meio de ações fundamentadas 
frente o retorno às aulas presenciais. 


Para auxiliar em tal processo, a tabela abaixo apresenta um modelo que 
pode servir de subsídio para os gestores escolares no processo de tomada 
de decisões e de ações na reabertura do espaço escolar. Porém, para 
utilizá-la, considere que as diferentes realidades que existem no país exigem 
contextualização e adaptações contínuas para que se atenda às 
necessidades de aprendizado, saúde e segurança de cada estudante2. 
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Reabertura das escolas  
após a pandemia

2 Framework for reopening schools - UNICEF . Abril de 2020. link 
Framework-for-reopening-schools-2020.pdf. Acesso em: 08/05/2020.e

https://www.unicef.org/media/68366/file/
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(preparemos algumas recomendações que podem ser enviadas para a comunidade 
escolar e impressas para serem colocadas no espaço físico -clique aqui 

Prepare-se buscando conhecer as principais políticas públicas do 
país, as recomendações e os recursos necessários para a abertura 
da escola, com foco em medidas de segurança e no fortalecimento 
de práticas de aprendizagem remota.

Forneça orientações claras e que estejam alinhadas à 
recomendações oficiais do país quanto a reabertura das escolas.

A abertura da escola pode ser progressiva, começando, por 
exemplo, pela retomada das atividades em alguns dias da semana 
ou exclusiva para determinadas séries.

Desenvolva protocolos com informações simples de serem 
compreendidas pela comunidade escolar. Inclua recomendações 
sobre distanciamento físico, atividades que estão proibidas, como 
será o procedimento de chegada e saída da escola e qual será a 
quantidade de alunos por turma.

ANTES DA REABERTURA DA ESCOLA

Desenvolva protocolos detalhados sobre medidas de higiene, 
incluindo informações sobre como lavar as mãos corretamente, 
recomendações sobre como tossir e espirrar de forma a minimizar 
os riscos de contágio, e como utilizar máscaras de proteção 
corretamente.
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DURANTE O PROCESSO DE 
REABERTURA DA ESCOLA

Invista em medidas de higiene para diminuir os riscos 
de contaminação.

Os gestores educacionais devem fortalecer os mecanismos de 
comunicação que promovam o diálogo e o envolvimento com a 
comunidade escolar.

Treine funcionários administrativos e professores na implementação 
de práticas de distanciamento físico e de higiene. A equipe de 
limpeza também deve ser treinada e estar equipada com itens de 
proteção individual, na medida do possível.

Forneça aos coordenadores escolares orientações claras para 
estabelecer procedimentos caso os alunos ou funcionários se 
sintam indispostos e/ou apresentem sintomas. As orientações 
devem incluir como monitorar a saúde de estudantes e 
funcionários, mantendo contato regular com profissionais da área 
da  saúde.

Adote abordagens proativas para reintegrar os estudantes  em 
situação de vulnerabilidade social e todos os que estavam 
afastados da escola.

Se possível, aumente a quantidade de estações para a lavagem das 
mãos, itens de higienização e materiais de limpeza.
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DURANTE O PROCESSO DE 
REABERTURA DA ESCOLA

Implemente programas de apoio ao aprendizado para auxiliar os 
alunos que necessitem, especialmente com foco em alfabetização 
e em matemática. 

Incentive práticas de higiene em todos os níveis e para todos os 
funcionários da escola, com ênfase na lavagem das mãos e na 
etiqueta respiratória.

Cuidados com os alunos mais vulneráveis: sempre que possível, 
facilite o ingresso ou a rematrícula dos estudantes que se 
afastaram da escola.

Compartilhe  os protocolos de volta às aulas da escola com 
funcionários, pais e alunos, inclusive aconselhando a todos os alunos 
e funcionários que caso fiquem doentes,  permaneçam em casa.

Garanta que haja espaço para separar temporariamente 
estudantes e funcionários doentes sem criar estigma. 
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QUANDO A ESCOLA ESTIVER 
FUNCIONANDO DE FORMA PRESENCIAL

Desenvolva um modelo de tomada de decisão para fechar e reabrir 
a escola devido ao ressurgimento da transmissão na comunidade.

Transmita informações claras, confiáveis e precisas sobre a 
transmissão da COVID-19 e sobre os métodos de  prevenção.

Enfatize a importância da mudança de comportamento para toda a 
comunidade escolar  aumentar a intensidade e a frequência de 
práticas de limpeza e de desinfecção.

Adapte os recursos de educação remota para o ensino híbrido (que 
combina metodologias online e presenciais) 

Monitore ativamente a saúde física e mental de seus alunos, 
mantendo o foco na promoção de bem-estar.

Incentive o uso de álcool gel para desinfetar as mãos e, quando 
recomendado pelas autoridades nacionais de saúde, enfatize a 
importância do uso adequado de máscaras de proteção. As 
informações sobre higiene devem estar amplamente disponíveis e 
acessíveis, inclusive em braille e em linguagem acessível para 
crianças.

Invista em recursos e em ferramentas de aprendizagem remota 
para: 1) preparar a escola para possíveis ciclos futuros de  
interrupção das aulas presenciais; 2) fortalecer o processo de 
ensino e aprendizagem quando a escola estiver fechada e 3) 
possibilitar um modelo misto de ensino em que a escola esteja 
funcionando parcialmente.
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QUANDO A ESCOLA ESTIVER 
FUNCIONANDO DE FORMA PRESENCIAL

Considere dispensar avaliações menos importantes a fim de 
concentrar recursos naquelas de maior importância, levando em 
consideração o distanciamento físico e outros requisitos de saúde.

Adapte os recursos de educação remota para o ensino híbrido (que 
combina metodologias online e presenciais) 

Inclua maior verba para capacitação e treinamento 
de professores.

Implemente métodos inovadores de apoio ao professor, como 
desenvolvimento profissional online, treinamento ou uso de 
tutores. Esses métodos também podem ser integrados aos 
treinamentos formais de professores antes e durante o trabalho.

Invista em recursos e em ferramentas de aprendizagem remota 
para: 1) preparar a escola para possíveis ciclos futuros de  
interrupção das aulas presenciais; 2) fortalecer o processo de 
ensino e aprendizagem quando a escola estiver fechada e 3) 
possibilitar um modelo misto de ensino em que a escola esteja 
funcionando parcialmente.
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QUANDO A ESCOLA ESTIVER 
FUNCIONANDO DE FORMA PRESENCIAL

Considere dispensar avaliações menos importantes a fim de 
concentrar recursos naquelas de maior importância, levando em 
consideração o distanciamento físico e outros requisitos de saúde.

Inclua maior verba para capacitação e treinamento 
de professores.

Implemente métodos inovadores de apoio ao professor, como 
desenvolvimento profissional online, treinamento ou uso de 
tutores. Esses métodos também podem ser integrados aos 
treinamentos formais de professores antes e durante o trabalho.

Compartilhe informações claras, concisas e precisas 
sobre a COVID-19.

Divulgue informações sobre medo e ansiedade e promova 
estratégias de autocuidado não apenas para os alunos e suas 
famílias, mas também para os professores e outros funcionários da 
escola.

Fortaleça o sistema de rede de profissionais de 
saúde próximos da escola.

Garanta que os materiais,  plataformas de aprendizado, 
informações, serviços e instalações sejam acessíveis a pessoas 
com deficiência.

As informações e comunicações sobre saúde devem estar 
disponíveis em vários formatos acessíveis, inclusive para pessoas 
com deficiência auditiva ou visual.



Complementando as informações trazidas acima, uma nota técnica 
produzida pelo Todos pela Educação4 apontou algumas estratégias de 
combate ao abandono e à evasão escolar pós isolamento social que 
vão além do  apoio emocional aos estudantes. Algumas delas incluem:  

- realização de diagnósticos frequentes para detecção precoce do 
desengajamento dos alunos com maior risco de evasão;

 
-  comunicação com os pais e responsáveis sobre os novos protocolos de 
limpeza e proteção à saúde que serão adotados nas escolas, para certificá-
los de que é seguro que os alunos retornem aos estabelecimentos de 
ensino; e 

- busca ativa dos alunos que já evadiram ou abandonaram a escola, por 
meio de diversas estratégias que podem ser potencializadas pela integração 
entre os bancos de dados da Educação, da Saúde e da Assistência Social.
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As tabelas acima foram adaptadas de um modelo de protocolo internacional elaborado pela 
UNICEF. É importante ressaltar que, levando em consideração os diferentes cenários de escolas 
públicas e particulares brasileiras, nem todas as recomendações poderão ser seguidas3. 

3Framework for reopening schools - UNICEF . Abril de 2020. link 
Framework-for-reopening-schools-2020.pdf. Acesso em: 08/05/2020.

4Nota técnica do TODOS PELA EDUCAÇÃO - O retorno  
às aulas presenciais no contexto da pandemia da COVID-19 - p. 11.  link 

https://www.unicef.org/media/68366/file/
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/educacao-na-pandemia-o-retorno-as-aulas-presenciais-frente-a-Covid-19


A pandemia ocasionada pela COVID-19 pode ser compreendida como um 
momento de crise que pode ter consequências traumáticas para aqueles 
que a vivenciam.  
 
No contexto escolar, a maioria dos estudantes tendem a se recuperar de 
uma situação traumática com o apoio e a assistência de educadores 
atenciosos e de profissionais de saúde mental.  

Na verdade, a escola é - em todas as fases do processo de 
recuperação de uma crise - o ambiente que oferece maior suporte ao 
equilíbrio socioemocional de seus alunos e funcionários por intermédio 
da natural retomada da rotina diária e de suas atividades. Além disso, 
sua estrutura dá luz a um espaço onde experiências podem ser 
compartilhadas, nutrindo um senso de pertencimento e de solidariedade, 
elementos fundamentais para a elaboração dos eventos e para o 
crescimento pessoal frente a um período tão complicado.   

Infelizmente, o processo de recuperação não se resolve de uma forma 
pontual e definitiva. Essa trajetória não é facilmente previsível, pois sofre 
influência de diversos fatores, variando de um local ao outro, dependendo 
do tamanho do impacto e da disponibilidade de recursos (incluindo os 
emocionais) para lidar com os reflexos da situação, e de outros fatores mais 
difíceis de controlar, como a possibilidade de uma nova onda de 
contaminação. O que sabemos é que este período vai levar algum tempo e 
que, enquanto isso, precisamos de suporte sem demora, contínuo, e que 
inclua os cuidados com a saúde mental.


É importante ressaltar também que o contexto de crise afeta as pessoas 
de  formas diferentes, dependendo do histórico de experiências vividas, 
da capacidade de resiliência que se possui e dos tipos de serviços e 
rede de apoio disponíveis.
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A escola em contextos de crise



Portanto, é importante que professores, diretores e coordenadores escolares 
tenham um olhar atento e sensível nos próximos meses, para que seus 
alunos (e colegas) que precisem de cuidado sejam identificados e acolhidos. 
Entre todos, particular atenção deve ser prestada às pessoas que já 
apresentaram sinais de alerta de problemas emocionais em outros 
momentos ou que já haviam recebido o diagnóstico de algum transtorno 
mental, pois eles tendem a carecer de maior apoio5.


Decorrente do cuidado, é possível que se faça necessária, eventualmente, a 
busca por ajuda especializada de psicológicos, médicos, e/ou, caso haja a 
possibilidade, o encaminhamento para a participação em grupo de apoio na 
escola. Nessas ocasiões, a pessoa provavelmente se beneficiará de seu 
encorajamento e, por vezes, auxílio prático para que encontre ajuda.
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Estado emocional de 
súbito desequilíbrio em 
que os sintomas de um 
sofrimento ou angústia 
mental se manifestam 
com maior intensidade.

O QUE É UMA SITUAÇÃO DE CRISE?

Segundo definição do dicionário Michaelis, a palavra crise pode ser 
compreendida de diferentes maneiras6. Dentre as definições, temos:

Estado em que 

a dúvida, a incerteza 

e o d e c l í n i o s e 
s o b r e p õ e m , 
temporariamente ou 
não, ao que estava 
estabelecido como 
ordem econômica, 
ideológica, política, etc.

A u s ê n c i a o u 
deficiência de algo, 
carência, escassez, 
falta.

C o n j u n t u r a 
d e s f a v o r á v e l , 
situação anormal

e grave, conflito, 
tensão, transtorno.

E p i s ó d i o q u e s e 
caracteriza pela presença 
de circunstâncias de 
difícil superação; lance 
embaraçoso que tende

a s e r d u r a d o u r o ; 
adversidade, agrura, 
apuro.

5 NEA'S School Crisis Guide (2018) - National Education Association. p.48.  
Disponível em:  link Acesso: 07/05/2020.  

http://www.nea.org/assets/docs/NEA%20School%20Crisis%20Guide%202018.pdf


Durante uma epidemia, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada é 
enorme, maior até do que o número de pessoas contaminadas pela doença 
em questão6. Experiências de surtos  anteriores mostram que as 
consequências para a saúde mental podem ter maior duração e prevalência 
que a própria epidemia em si7.


Uma situação traumática - individual ou coletiva - pode afetar a maneira 
como os envolvidos percebem a si mesmos e as coisas ao seu redor, causar 
insegurança e aumentar o nível de estresse, dentre diversas outras respostas  
físicas e emocionais. Depois de passar por uma crise ou por um evento 
traumático, a maioria das pessoas irá atravessar um período de enlutamento 
para posteriormente se habituar a um "novo normal”8.
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Reações emocionais após 
uma situação de crise 

Luto em tempos de pandemia 

Seja através dos meios de comunicação ou por vivências pessoais, no 
contexto desta pandemia, a morte se tornou uma realidade mais presente 
para muitos de nós. 


Quando perdemos alguém ou algo significativo em nossas vidas, passamos 
por uma fase de luto. O luto é um processo natural de adaptação a um 
rompimento de vínculo importante. Durante esta fase é comum que 
apresentemos reações emocionais, físicas, cognitivas e comportamentais 
que podem variar de duração. Dentre elas estão9:

7Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC, Kurosawa M, Benedek DM. Public responses 
to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: mental health consequences and 

target populations. Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Feb 8. doi: 10.1111/pcn.12988

6  Reardon S. Ebola’s mental-health wounds linger in Africa. Nature. 2015;519:13-4. 

8 NEA'S School Crisis Guide (2018) - National Education 
Association.p.49. Disponível em: link.  Acesso: 07/05/2020. 

9   Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, 
G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the 

evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(20)30460-8

http://www.nea.org/assets/docs/NEA%20School%20Crisis%20Guide%202018.pdf


Sentimentos: 
choque, tristeza, culpa, raiva e hostilidade, solidão, agitação, ansiedade, 
fadiga, anseio: desejo de estar com a pessoa falecida; desamparo e alívio.
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Sensações físicas: 
vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, hipersensibilidade ao 
barulho, sensação de despersonalização: “Eu caminho na rua e nada me 
parece real, inclusive eu”; falta de ar, sentir a respiração curta; fraqueza 
muscular; falta de energia; boca seca; queixas somáticas; suscetibilidade 
a doenças, principalmente as doenças ligadas à baixa imunidade, 
estresse ou falta de cuidados com a saúde.

Cognições: 
Descrença; confusão, déficit de memória e concentração; pensamentos 
obsessivos; sensação da presença; alucinações.

Comportamentos: 
distúrbio de sono; perda/ aumento de apetite; aumento no consumo de 
psicotrópicos, álcool e fumo; comportamento “aéreo”; isolamento social; 
evitar coisas que lembrem a pessoa que faleceu; procurar e chamar pela 
pessoa; sonhos com o falecido; hiperatividade e inquietação.  

Em uma pandemia, a experiência de lidar com a morte de forma mais 
próxima, repentina e inesperada,  pode ser preditora de complicações no 
processo do luto e pode causar transtornos psicológicos. Portanto, este 
processo de luto, em particular, é permeado por riscos de agravamento de 
sofrimentos psíquicos tanto individuais como coletivos11.



�18

Professores e gestores podem ter receio sobre como apoiar os estudantes 
que estejam vivendo o luto. As recomendações a seguir podem servir de 
referência para que se conduza uma conversa de acolhimento12.

- Mantenha o foco no aluno e demonstre interesse. Para que isso aconteça, evite 
que a conversa ocorra em áreas com grande circulação de pessoas. Acolha o 
aluno em uma sala que permita que ele se comunique sem interrupções e com 
privacidade. Deixe o telefone de lado ao longo da conversa, se for possível. 

- Ouça mais, fale menos. Procure fazer comentários breves e perguntas abertas 
para incentivar o aluno a expor suas experiências, pensamentos e sentimentos. 

- Evite tentar "animar" os alunos ou suas famílias de forma superficial.  Tentativas 
de animar as pessoas trazendo foco somente às coisas boas de suas vidas 
poderão ser percebidas como falta de interesse em ouvir sobre a dor que estão 
vivendo. Além disso, esse tipo de postura pode levar a pessoa a se sentir 
culpada por estar se sentindo triste e por não estar conseguindo valorizar “todas 
as coisas boas” que o cercam.  

- Aceite que o aluno expresse suas emoções, mesmo que elas causem certo 
desconforto à você. Tristeza, raiva, egoísmo e confusão psicológica e/ou 
comportamental são reações comuns no luto. Vivenciá-las é uma parte 
importante do processo de elaboração da perda. 

- Quando crianças e jovens ouvem que devem “aguentar firme” ou “serem fortes 
para suas famílias”, se faz menos provável que expressem seus sentimentos de 
tristeza. 

- Demonstre empatia. Procure se colocar no lugar de quem sofreu uma perda 
significativa, ouvindo de maneira atenta e procurando compreender o que está 
sendo transmitido a partir da realidade de quem está se expressando. 

- Demonstre compaixão. Procure compreender o estado emocional da outra 
pessoa e ter atitudes que possam aliviar ou diminuir o sofrimento alheio.

Como ajudar os estudantes 
que estão vivendo o luto 
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Comunicar-se com uma pessoa que está vivendo o processo de luto é uma 
tarefa que demanda sensibilidade e bom-senso. Na prática, o conteúdo da 
fala frequentemente é menos importante do que sua postura experiente, 
acolhedora e emocionalmente estável neste momento. Além do mais, 
mesmo que bem-intencionados, alguns comentários podem não ajudar (em 
verdade podem até atrapalhar) crianças e famílias que passaram por uma 
perda significativa. Confira a seguir alguns dos comentários a serem 
evitados e sugestões de falas mais adequadas.

O que dizer X Comentários a evitar13 

Exemplos:

- “Eu sei exatamente o que você esta passando. "  

Não é possível saber exatamente o que o outro está passando.  
A experiência de luto de cada pessoa é única. 

- “Você pode me dizer mais sobre como tem sido isso para você? 

- ”Você deve estar com muita raiva de tudo isso que aconteceu"  

Não é útil dizer às pessoas como elas estão se sentindo ou  como deveriam se sentir. O 
melhor a fazer é perguntar. Pessoas enlutadas costumam ter diversos sentimentos em 
momentos distintos.  

- “A maioria das pessoas experienciam sentimentos intensos quando algo assim 
acontece com eles. Como tem sido para você?” 

- “Isto é difícil. Mas é importante lembrar as coisas boas da vida também”. 

Este tipo de fala pode inibir expressões legítimas de tristeza. Quando as pessoas estão

de luto, é importante que se sintam à vontade para expressar quaisquer sentimentos, 
memórias ou vontades. 

- “Que tipos de lembranças você tem sobre essa pessoa que faleceu?" 

Evitar

Dizer

Evitar

Dizer

Evitar

Dizer
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- “Meu cachorro morreu na semana passada. Eu sei como você deve estar se  
sentindo."  

Comparar perdas não é um recurso que ajuda o enlutado.  Mantenha o foco no que a  
criança de luto está dizendo. 

- “Eu lembro como me senti quando alguém que amei faleceu, mas eu realmente não 
sei como você está se sentindo. Você quer me contar algo sobre como tem sido para 
você?

Para mais informações sobre como ajudar crianças e adolescentes a lidarem 
com a luto, clique nos links a seguir: 

Como posso ajudar a criança a lidar com a morte?

O adolescente enlutado

A pandemia gerou diversos tipos de perdas e, por consequência, estamos 
convivendo com formas diferentes de luto. Por um lado, nos deparamos 
com mortes reais levando a um luto literal, como viemos discutindo até 
então neste material. Porém, por outro, sofremos outros tipos de perda 
frente a diversos eventos da vida, possibilidades e situações que não 
puderam ser vividas ou que foram interrompidas. Casamentos que deixaram 
de acontecer, a viagem que teve que ser deixada para o futuro, a festa de 
formatura que terá que ser reformulada e a simples possibilidade de sair de 
casa, que não pode acontecer por um tempo… Nesses casos, o luto é 
simbólico, também gerando sua parcela de desconforto. 

 

Nossas reações a momentos de crise dependem de diversos fatores, tais 
como a gravidade do evento, nossas experiências com situações 
complicadas anteriores, traços da personalidade, recursos para lidar com 
problemas que desenvolvemos ao longo da vida e do apoio que recebemos 
ao longo desse período. Estudos10  indicam que medidas de isolamento 
social recomendadas para conter a pandemia também podem acarretar 
efeitos negativos à saúde mental como ansiedade, confusão e raiva. Tais 
condições podem evoluir  para transtornos mentais, como o estresse pós-
traumático, por exemplo.

 10Xiang YT, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus  
outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 2020;7:228-9. 

Evitar

Dizer

http://www.4estacoes.com/sobre_a_crianca_enlutada.asp
http://www.4estacoes.com/o_adolescente_enlutado.asp
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O que é estresse pós-traumático?

Transtorno de Estresse Pós-Traumático é um transtorno mental 
desencadeado:

.01

.02

.03

Pela vivência de uma ameaça real de morte ou de ferimentos graves 
para si ou para outra pessoa.

Ao se ter conhecimento de um evento em que um parente ou amigo 
próximo quase ou realmente sofreu uma morte violenta ou 
acidental.

Ao se passar por uma exposição repetida a detalhes angustiantes 
de uma situação grave e traumática.

Após a vivência do episódio, as pessoas acometidas por esse transtorno 
podem apresentar:

- Memórias recorrentes, involuntárias e angustiantes da situação traumática. 
Pesadelos sobre o evento e/ou a sensação de que o evento está acontecendo de 
novo; 

- Esforço para tentar evitar pensamentos, sentimentos ou qualquer coisa (locais, 
atividades ou pessoas que estavam presentes) que esteja associada ao trauma; 

- Redução de interesse em atividades antes consideradas prazerosas; 

- Sensação de distanciamento em relação a outras pessoas; 

- Avaliações negativas persistentes e exageradas sobre si mesmo, os outros ou o 
mundo; 

- Dificuldade para dormir; 

- Irritabilidade, comportamento autodestrutivo; 

- Dificuldade em concentrar-se; 

- Reações abruptas, como se a pessoa estivesse “de guarda”. 

Esse quadro psiquiátrico, que só pode ser diagnosticado por um profissional 
da área da saúde mental, deve durar, no mínimo, 1 mês para ser considerado.
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Em nível individual, o medo de perder alguém ou de ser infectado por um 
vírus potencialmente fatal e de rápido contágio como o novo coronavírus, 
pode trazer impactos emocionais11 12 que poderão ser percebidos na volta 
às aulas presenciais via aumento do estresse, dificuldades de concentração, 
agressividade e transtornos mentais como o já citado Transtorno do 
Estresse Pós-Traumático e do Transtorno Depressivo. Além disso, é 
importante atentar-se aos sinais de risco de suicídio em casos mais 
delicados.13 14 


Prevenção de suicídio e o contexto da pandemia 

Práticas e políticas públicas voltadas à prevenção de suicídio 
são de extrema importância nesse momento.  
 
Para saber mais sobre o tema, acesse o material Suicídio na 
pandemia COVID-19, elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz.  

O  Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário 
e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para 
todas as pessoas que queiram e precisem conversar, sob total 
sigilo e anonimato.  

O  Instituto  Vita Alere de Prevenção e Posvenção ao suicídio 
disponibiliza gratuitamente em seu site diversas cartilhas e 
manuais sobre suicídio.  

Suicídio é um tema sério: caso precise de ajuda ou esteja 
preocupado com alguém, busque assistência psicológica e/ou 
psiquiátrica imediatamente.


 11 Carvalho, P. M. M., Moreira, M. M., Oliveira, M. N. A., Landim, J. M. M., & Rolim Neto, M. L. (2020). The psychiatric impact of 
the novel coronavirus outbreak. Psychiatry Research, 286, 112902. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112902

 12  Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated 
factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in china. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. https://doi.org/10.3390/ijerph17051729
 13 Jung, S. J., & Jun, J. Y. (2020). Mental health and psychological intervention amid COVID19 Outbreak: 

Perspectives from South Korea. Yonsei Medical Journal, 61(4), 271-272. https://doi.org/10.3349/ymj.2020.61.4.271

 14  Goyal, K., Chauhan, P., Chhikara, K., Gupta, P., & Singh, M. P. (2020). Fear of COVID 2019: First suicidal 
case in India. Asian Journal of Psychiatry, 49, 101989. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.101989

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf
https://www.cvv.org.br/
https://vitaalere.com.br/materiais-online/cartilhas-e-manuais/


�23

Em nível coletivo, a convivência escolar poderá ser afetada pelo aumento de 
conflitos entre os estudantes e pelo aumento de comportamentos 
agressivos entre os mesmos. É importante destacar que os impactos de tais 
efeitos psicológicos variam de acordo com o contexto e com as situações 
vividas por cada um ao longo do isolamento social15.


Além dos professores, gestores escolares estarão na linha de frente de 
acolhimento aos alunos na volta às aulas presenciais. No novo cenário da 
COVID-19, o ideal seria que tais profissionais pudessem contar com o 
apoio de políticas públicas de saúde mental e com equipes 
multidisciplinares compostas por psiquiatras, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais - e de outras áreas da saúde - para orientação e 
encaminhamento de alunos que necessitem de maiores cuidados. Como 
nem sempre essa realidade é possível, confira algumas recomendações 
que podem auxiliar os gestores escolares no apoio à estabilidade 
emocional e na retomada  da rotina escolar dos professores e estudantes 
neste momento tão delicado.

 15 Nota técnica do TODOS PELA EDUCAÇÃO - O retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da COVID-19 - Link: link 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/educacao-na-pandemia-o-retorno-as-aulas-presenciais-frente-a-Covid-19


Para Carlos Sandoval,  especialista em liderança escolar da Universidade 
Diego Portales (Chile), o período de isolamento social e afastamento das 
aulas presenciais causou impactos significativos nos aspectos 
cognitivos, emocionais e fisiológicos dos estudantes, assim como 
afetou drasticamente os hábitos cotidianos de professores e demais 
funcionários.  A sobreposição de funções familiares e de trabalho que 
ocorreu repentinamente na rotina dos profissionais da escola tem sido um 
grande desafio na busca por uma nova forma de organização e de equilíbrio. 
 
O especialista defende que os gestores têm um papel estratégico e 
fundamental em ajudar professores e demais funcionários da escola no 
processo de recuperação frente aos níveis de estresse que possam ter 
vivenciado durante o isolamento social. Dessa forma, tendem a atuar de 
maneira preventiva em relação a quadros mais complexos que possam 
ocorrer, como o surgimento de transtornos mentais. 
 

Neste sentido, o Professor Carlos Sandoval indica 4 passos de 
acolhimento em situações de estresse agudo. São eles: 
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Ações de acolhimento que podem apoiar 
os gestores escolares na retomada 
das aulas presenciais16

.01 ACALMAR:

- Retomar a "normalidade" de forma gradual, com expectativas reais, sem 
acelerar processos; 

- Permitir que as pessoas possam ter espaço para refletir e “respirar”, 
tomando cuidado para que não se criem estressores desnecessários, como 
prazos apertados; 

- Transmitir objetivos concretos e alcançáveis, deixando claro quais são as 
prioridades mais ou menos importantes para aquele momento; 

 16 Webinar “Liderança escolar em contexto de crise” ( José Weinstein e Carlos Sandoval) -  Universidade Diego Portales - https://
liderazgoeducativo.udp.cl/ - Acesso: 30/04/2020
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- Ater-se ao horário de trabalho de cada professor ou funcionário, sem 
solicitar por extrapolações, como chegar mais cedo, ou trabalhar além do que 
está pré-estabelecido. Isso é importante porque durante o isolamento social 
muitas pessoas passaram a sentir que estavam trabalhando "o tempo todo" 
ou "mais que o normal", passando a se sentir sobrecarregadas; 

- Aumentar os gestos de boa convivência no ambiente escolar, como 
cumprimentos e reconhecimento pelo trabalho. Aumentar as experiências 
positivas nos dias das pessoas ajudará a reduzir os níveis de estresse. 

.02  INFORMAR:

- Na medida do possível, prover informações confiáveis e objetivas que 
permitam com que os professores compreendam com clareza o cenário da 
pandemia e saibam o que esperar da nova situação; 

- Levantar as principais dúvidas e inquietações da equipe; 

- Passar em todas as salas de aula para dar informações aos alunos; 

- Não criar expectativas que possam não acontecer aos alunos. Por exemplo, 
que os jogos de futebol serão retomados em breve; 

- Caso haja a possibilidade, informar quais são as redes de apoio que estarão 
disponíveis para ajudar a enfrentar essa situação. 

.03
 

NORMALIZAR

:- Ajudar na retomada da vida cotidiana; 

- Acolher as emoções complexas e diversas - como medo e raiva - que foram 
vividas por cada um nesse período. As crianças nem sempre conseguem 
verbalizar o que estão sentindo, portanto é importante ajudá-las a nomear 
seus sentimentos e pontuar, de forma sensível, comportamentos que não são 
adequados;  
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- Manter horários e rituais que ajudem na organização da rotina na escola; 
- promover momentos para que professores e alunos possam lidar com suas 
emoções, seja por rodas de conversa ou atividades artísticas. 

.04  ACOMPANHAR:

- Facilitar com que as pessoas expressem o que viveram, como estão se 
sentindo e o que pensam do cenário da pandemia. Isso pode ser feito em 
momentos grupais de rodas de conversa; 

- Promover conversas breves de compartilhamento e legitimação dos 
sentimentos: começar e terminar o dia com um momento de breve reunião 
entre os professores, para que assim possam dizer como estão chegando 
naquele dia e pontuar aprendizados, dificuldades e novas ideias ao final do 
período;  

- Estar próximo dos professores nesse momento, atentando-se aos que 
necessitam de maior auxílio.  



Considerando o período de suspensão das aulas presenciais é de se esperar 
que professores, estudantes e familiares sintam-se ansiosos em relação ao 
seu retorno. Entretanto, o período exato de quando isso irá ocorrer segue 
incerto e é preciso reconhecer que não será possível dar conta de todo o 
conteúdo que havia sido planejado no início do ano. Conforme foi pontuado 
na introdução deste material, talvez o mais importante agora não seja 
saber exatamente quando as atividades escolares irão voltar ao 
"normal", e sim pensar em como esse retorno às aulas deve ser. 


Este período tem sido complexo em âmbito coletivo e demanda uma 
reconexão conjunta e colaborativa. 


Um estudo da Universidade de Harvard17 aponta que o novo coronavírus 
pode ocasionar distanciamento e quarentena prolongada ou alternada até 
2022, o que torna ainda mais importante o planejamento contínuo de 
técnicas de ensino remoto e de formas de acolhimento no retorno à escola 
quando houver essa possibilidade. Confira a seguir algumas iniciativas que 
estão oferecendo apoio à educação durante a pandemia e recomendações 
de atividades para o retorno às aulas presenciais.
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Desenvolvendo atividades 
neste novo cenário

 17 https://science.sciencemag.org/content/368/6493/860.full 

https://science.sciencemag.org/content/368/6493/860.full
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RECURSOS DE APOIO AO PROFESSOR

A plataforma Aprendendo Sempre é uma iniciativa de mais de 20 
organizações sociais para apoiar de forma gratuita gestores educacionais, 
professores e famílias no aprendizado e no desenvolvimento dos estudantes 
durante a pandemia. Essa plataforma reúne uma curadoria de soluções e 
conteúdos pedagógicos alinhados à BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) e recomendações para o bom uso de tecnologias que podem 
auxiliar a viabilizar o aprendizado a longo desse período. 

Acesse o site: https://
aprendendosempre.org/

A Nova Escola disponibilizou conteúdos gratuitos para ensino remoto e 
outros temas relacionados à pandemia para auxiliar nos desafios que 
estamos vivendo na Educação.

Acesse o site: https://novaescola.org.br/
subhome/171/coronavirus?
itm_source=home&itm_medium=destaqu
e_box&itm_campaign=lp_coronavirus
#NovaEscolaEmCasa

É importante salientar que, durante este período, além de todas as 
dificuldades que foram experienciadas, também surgiram muitos 
aprendizados importantes para crianças e adolescentes, e que merecem a 
reflexão. Muitos jovens exercitaram seu poder de resiliência, suas 
capacidades de adaptação, sua empatia e criatividade frente a este cenário 
desafiador. Como educadores, é possível auxiliá-los na compreensão de 
tudo o que está sendo vivido e orientá-los na criação de narrativas 
enriquecedoras de múltiplas formas.

https://aprendendosempre.org/
https://aprendendosempre.org/
https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus
https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus
https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus
https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus
https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus


- Incentive a encenação de brincadeiras com bonecos ou fantoches 
para que os alunos possam integrar as experiências vividas ao longo da 
pandemia. 

- Peça às crianças que desenhem ou criem um mural em pequenos 
grupos supervisionadas por um adulto.  

- Estimule as crianças a contarem histórias individualmente a um adulto 
para ajudá-las a verbalizar seus medos. 
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Atividades para a volta às aulas

Atividades escolares recomendadas após um período de crise18

EDUCAÇÃO INFANTIL

- Disponibilize brinquedos que incentivem a reconstituição de 
experiências, como por exemplo bonecos. 

- Estimule pequenos espetáculos de marionetes para que os alunos 
possam simbolizar o que aconteceu. 

- Proponha rodas de conversa que abordem aspectos da pandemia e 
permita-se falar sobre seus próprios sentimentos, utilizando-se de bom 
senso e adequação.  

- Proponha que os alunos troquem ideias e imaginem soluções criativas 
para lidar com questões do momento atual, como o isolamento social 
ou emoções desafiadoras.  

- Desenvolva projetos como a criação de um álbum com fotos e 
recortes de revistas que simbolizem a época da pandemia.  

- Estimule a produção de desenhos e a criação de histórias. 

ENSINO FUNDAMENTAL I

 18 NEA'S School Crisis Guide (2018) - National Education Association.p.59. Disponível em: link. Acesso: 07/05/2020. 

http://www.nea.org/assets/docs/NEA%20School%20Crisis%20Guide%202018.pdf


- Facilite discussões em grupo sobre as experiências dos alunos durante 
a pandemia. Se possível, convide um profissional de saúde mental  para 
ajudar os alunos a expressarem seus sentimentos de maneira segura e 
construtiva. 

- Peça aos alunos que trabalhem em pequenos grupos para desenvolver 
um plano de ação para lidar com aspectos da pandemia (por exemplo, 
estratégias criativas para manter contato no caso de um novo 
isolamento, enviar cartas para pessoas da comunidade que estão 
solitárias ou se recuperando da doença, entre outras) pensando na 
própria família, escola ou comunidade onde vive. 
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Atividades para a volta às aulas

ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO

SUGESTÕES DE ATIVIDADES POR DISCIPLINAS:

- Arte:  
Possibilite que os alunos simbolizem suas experiências utilizando 
diferentes recursos: desenho, pintura, argila, escultura, etc. 

- Língua Portuguesa:  
Peça aos alunos que escrevam sobre suas experiências pessoais, em 
forma de história, poesia ou até mesmo um diário. 

- Orientação educacional:  
Discuta as reações emocionais relacionadas à pandemia e autocuidados 
que levam ao bem-estar. 

- História:  
Convide os alunos a pesquisarem sobre pandemias passadas. Quais 
foram os impactos? Como elas se resolveram? Que lições foram 
aprendidas? Quais as diferenças e semelhanças entre elas? 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES POR DISCIPLINAS:

- Geografia:  
Convide os alunos a reconhecer, ao redor do globo, como diferentes 
países foram impactados pela pandemia, buscando saber que medidas 
foram utilizadas para que tenham obtido esses resultados. 

- Ciências e Biologia: 
Proponha pesquisas e debates sobre a estrutura viral e como se 
produzem vacinas. Esses tópicos podem ser bastante simplificados para 
que sejam compreensíveis a todas as faixas etárias.  Além disso, pode 
ser muito interessante que se proponha uma discussão acerca do que 
são evidências científicas. Nesse sentido, convidar um profissional que 
trabalhe em algum centro de pesquisa pode ser muito enriquecedor para 
seus alunos! 

- Literatura: 
Peça aos alunos que pesquisem obras literárias e poesia sobre outros 
períodos históricos de crise e trauma. 

- Matemática:  
Crie problemas relacionados a medidas para contenção da pandemia e 
às consequências econômicas de um período de crise como esse. 

Estratégias de Mindfulness 
Texto: Daniela Degani (MindKids)

O que é mindfulness?
Mindfulness... palavrinha difícil de traduzir, não tem um correspondente exato 
em português. Pode ser entendido como a qualidade de uma mente 
presente.


Ao estarmos mais presentes e inteiros, quando nos acontece algo, já estamos 
atentos. Não somos pegos de surpresa. Não precisamos trazer a mente de 
outro lugar para o presente. Ganhamos uns segundinhos preciosos que nos 
permitem processar melhor o que nos aconteceu (estímulo) e dar uma resposta 
pensada, a qual acreditamos ser a mais construtiva para a situação, ao invés de 
simplesmente reagirmos de nosso modo habitual, no “piloto automático”, como 
na ilustração abaixo.
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Parece tão simples, qual o grande tema? 

A questão é que, muito frequentemente, não estamos presentes. Passamos muito 
tempo do dia com a mente distraída por aí, perdida em pensamentos, 
devaneando em projeções sobre o futuro, remoendo acontecimentos passados, 
sem que haja intenção disso.


Estamos fazendo uma coisa, pensando em outra. Participando de uma reunião, 
mas perdidos em emoções que nos impedem de completamente atentar para o 
que está sendo dito. Estamos dirigindo o carro sem notar o caminho. Ouvindo o 
longo relato de nossos filhos sobre o sonho que tiveram esta noite e, enquanto 
isso, na nossa mente estamos adiantando a lista do supermercado.


A prática de mindfulness nos ajuda a fortalecer essa habilidade de notar o 
que está acontecendo enquanto está acontecendo. Quando nos sentamos 
para praticar a meditação, escolhemos um objeto de foco para nele apoiar a 
atenção. Mais cedo ou mais tarde e, em geral, mais cedo do que mais tarde, 
nossa mente se distrairá. Como nos propusemos a prestar atenção, temos uma 
chance maior de notar a distração, soltá-la, deixá-la ir e, com gentileza, retornar o 
foco ao objeto. É um treino. Um treino da mente.


E tudo isso pode começar com algo tão simples quanto prestar atenção na nossa 
respiração. A respiração não é o único objeto de foco usado na meditação, mas 
comumente é usado como apoio da atenção. Decidimos prestar atenção na 
respiração. No momento seguinte nossa mente vai se distrair, em algum ponto 
notamos a distração e trazemos a atenção de volta ao objeto de foco, com 
gentileza. Com sorte, repetiremos o processo muitas e muitas vezes durante a 
duração da prática. E a cada vez que somos capazes de notar que nossa mente 
vagueou e conseguimos trazer a atenção de volta ao objeto de foco, estamos 
fortalecendo o “músculo” da atenção. E é o começo do que pode ser não só uma 
técnica - como um aluno meu me disse: “sinto que estou aprendendo um novo 
estilo de vida”.


Reação

Presença Resposta

EstímuloMente  
vagante

Mente  
atenta Estímulo
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E assim, por termos treinado antes, quando, no dia a dia, assuntos variados 
estiverem dando voltas em nossa cabeça sem que haja intenção de devanear, 
quando há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e está difícil focar, nesses 
momentos, em geral, notamos mais rapidamente a agitação mental e 
conseguimos nos acalmar e focar com mais facilidade que antes.


Além de ajudar no foco, a prática da meditação contribui para o equilíbrio 
emocional. Como? Bem, ao estarmos mais atentos ao que nos acontece, temos 
maior chance de notar quando nos perdemos em estados mentais aflitivos, com 
pensamentos recorrentes que só produzem sofrimento, sem nada trazer de 
construtivo. Por termos treinado voltar a atenção para o objeto de foco, 
conseguimos “sair” desses estados emocionais em que não queremos estar, um 
pouco mais facilmente do que se não tivéssemos praticado. Mindfulness apoia a 
capacidade de observar as emoções surgindo de uma perspectiva segura, mais 
ampla, o que nos ajuda a lidar melhor com elas.


Quando falamos em mindfulness, estamos falando também de compaixão, 
uma presença compassiva no mundo, uma forma de experimentar a vida que é 
respeitosa e cuidadosa consigo mesmo e com os outros. Conectando-nos a 
nossos pensamentos e emoções, aumentamos o entendimento dos sentimentos 
dos outros. Mindfulness é tomar consciência para poder ter escolhas. Ter 
escolha sobre quais pensamentos seguir e a quais não dar seguimento, escolher 
pausar quando a situação requer um pouco mais de reflexão antes que alguma 
ação seja tomada, escolher como responder a um estímulo e não simplesmente 
ser levado pelos nossos padrões habituais.


A frase do psicólogo austríaco Viktor Frankl ilustra perfeitamente este processo de 
recobrar consciência e como essa consciência nos dá as chaves da liberdade e 
do poder de escolha: “Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Neste espaço 
está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está nosso 
crescimento e nossa liberdade. “


Acompanhar 
a respiração

Notar a Distração

DistraçãoReorientar a atenção 
Para a respiração



- habilidade de lidar de maneira mais eficaz com situações de estresse 

- maior energia e entusiasmo pela vida 

- melhoria na autoestima 

- diminuição dos sintomas físicos e psicológicos 

- aumento na capacidade de relaxar 

- redução dos níveis de dor
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Desde a década de setenta, cada vez mais estudos têm sido feitos para medir 
os efeitos da meditação em seus praticantes. Estes estudos comprovaram 
cientificamente o que os contemplativos, de várias tradições, mas 
especialmente os budistas, através de milênios, sempre souberam.


Benefícios da meditação demonstrados em pesquisas científicas:

O que é mindfulness?

Estudos demonstram que professores que aprenderam a meditar apontam 
melhorias como:

E a meditação no ambiente educacional?

-  redução de estresse 
-   maior eficácia no trabalho 
 -  melhora na organização em sala de aula 
-   maior equilíbrio emocional 

No ambiente educacional, a meditação ajuda a cultivar o que os especialistas 
chamam de “um novo ABC”, sigla em inglês representando: atenção (Attention), 
equilíbrio emocional (Balance) e compaixão (Compassion).


Em pesquisa realizada com mais de 900 alunos da rede pública em Oakland – 
EUA, professores notam alunos que praticaram mindfulness mais atentos e 
participativos, mais equilibrados e compassivos.



�35

Estudos mostram que cultivar uma prática diária de 15 a 25 minutos já pode 
trazer benefícios perceptíveis.


No entanto, no começo, há um grande consenso entre os especialistas de que a 
regularidade é mais importante do que a duração da meditação. Então, a 
recomendação é: pratique! 5 minutos, 10 minutos, sinta o que funciona para 
você no começo. Se não conseguir em um dia, retome no seguinte, com 
gentileza consigo mesmo e sem ficar perdendo tempo com julgamentos, culpas 
etc.


É interessante programar um horário do dia em que a prática possa ser inserida 
no seu cotidiano e encarar esse momento como uma oportunidade. Um tempo 
para si mesmo, um presente que estamos nos dando, um espaço para cultivar 
nosso bem-estar; e que este bem-estar se estenda a todos que estão ao nosso 
redor: familiares, amigos, alunos.

Como incorporar a prática no nosso dia a dia?

Caso ache interessante, aqui um áudio gratuito para começar a meditar: https://
conteudo.mindkids.net/meditacaone

Meditação nas escolas

As práticas de meditação são adaptadas para o universo das crianças e jovens, 
de acordo com cada faixa etária. 
 
Em geral, seguimos três princípios: que a prática seja breve, simples e divertida!


Acesse um guia gratuito com práticas de mindfulness introdutórias para começar a praticar com 
seus alunos: https://conteudo.mindkids.net/mindfulness-para-foco-e-atencao

https://conteudo.mindkids.net/meditacaone
https://conteudo.mindkids.net/meditacaone
https://conteudo.mindkids.net/mindfulness-para-foco-e-atencao


�36

Como diz Susan Kaiser Greenland, fundadora da Inner Kids Foundation, 
“Mindfulness desenvolve habilidades para a vida, que permitem que crianças e 
jovens se relacionem com o mundo com mais sabedoria e compaixão.

Atividade 1: Crônicas sobre a pandemia 
Público-alvo: estudantes do Ensino Médio 
Tempo de duração: 1h15 
Objetivo: Auxiliar os alunos a refletirem e a criarem 
as suas narrativas sobre o período da pandemia

O site Portal da Crônica Brasileira possui um acervo online com diversos textos de 
autores como Clarice Lispector, Rubem Braga, Fernando Sabino e Rachel de 
Queiroz. Acesse o link.

www.mindkids.net

Propostas de atividades escritas

Parte 1:  
Escolha uma crônica de sua preferência e leia-a em voz alta com os alunos. Se 
possível, disponibilize uma cópia impressa para cada um. Uma sugestão, é a 
crônica "Daniel"19, escrita por Antônio Prata dias antes do nascimento do seu 
segundo filho. Nesse texto, o autor  apresenta como é o mundo para alguém 
que ainda o desconhece, indicando suas preferências e também dando alguns 
conselhos para essa "chegada".

Parte 2:  
Proponha uma atividade que os alunos produzam um texto que retrate o 
período da pandemia da COVID-19. Peça a eles que imaginem que alguém lerá 
essa crônica no futuro - quem sabe até mesmo um familiar? Reforce que eles 
estão vivenciando um período histórico repleto de peculiaridades que merece 
ser retratado por meio de palavras. Antes de os alunos começarem a produção 
escrita, faça uma breve discussão com estudantes sobre quais são os principais 
temas que merecem ser contemplados.

 19Disponível no site do jornal A Folha de São Paulo: link. (Publicado em 08/02/2015) 
 

https://cronicabrasileira.org.br/
http://www.mindkids.net
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2015/02/1586725-daniel.shtml?origin=folha
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A crônica é um gênero textual típico dos séculos XIX, XX e XXI, normalmente 
sendo encontrada em jornais ou revistas. 

O que é uma crônica?

Fonte: Crônica - Brasil Escola; https://brasilescola.uol.com.br/redacao/
cronica.htm. Acesso em: 19/05/2020. 

Características:  

- O fator principal que define a crônica é sua temática: crônicas abordam 
assuntos vinculados ao cotidiano das cidades. 

- Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular 
e criativa. 

- É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. 

- A linguagem da crônica costuma ser coloquial  e simples. A leveza na 
linguagem é típica do gênero. 

- Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs.

Atividade 2: Minha história sobre a pandemia 
Público-alvo: estudantes do Ensino Fundamental I 
Tempo de duração: 1h15 
Objetivo: Auxiliar os alunos a refletirem e a criarem 
as suas narrativas sobre o período da pandemia 

A Fundação Lego (Lego Foundation) disponibilizou um livro digital 
gratuito traduzido para diversos idiomas (incluindo o português) que 
conta a história  de seis crianças que moram em diferentes lugares do 
mundo e que estão enfrentando o fechamento de escolas por causa da 
pandemia. Cada história fala sobre os desafios vivenciados e transmite 
uma mensagem de esperança ao final.  

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/cronica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/cronica.htm
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Parte 1:  
Leia o livro em voz alta com as crianças.


Parte 2:  
Em uma roda, pergunte a elas o que acharam da história e como se sentiram 
quando a escola estava fechada


Parte 3: 

Peça que cada um crie uma pequena história sobre como foi esse período e 
que faça um desenho. Ao final, reúna todas as produções e faça um livro da 
turma sobre esse período de isolamento social.

O livro pode ser acessado via link:

www.hopewhereareyou.com/

download-the-book.

 

Atividades artísticas

Introdução 
Os benefícios de diversas manifestações da arte nos cuidados com a 
saúde mental têm sido alvo de estudo de diversos autores. Na 
abordagem de Carl Gustav Jung20, psiquiatra e psicólogo suíço, o 
homem é guiado por símbolos e a arte seria uma maneira de 
compreender e resolver estados afetivos conflituosos. Já para Carl 
Rogers21, psicólogo norte-americano de abordagem humanista, a 
criatividade é uma forma de experienciar emoções não conscientes que 
podem ser transformadas. A arte, portanto, é uma forma de possibilitar 
com que se entre em contato com as emoções, que nem sempre 
conseguem ser expressas com facilidade pelas palavras.

 20 Philippini, A. (1995). Universo Junguiano e Arteterapia. Imagens da Transformação Revista de Arteterapia, v. 2, n.2, p. 4-11. 
 21 Rogers, C. R. (1999). Tornar-se Pessoa. São Paulo: Martins Fontes. 

http://www.hopewhereareyou.com/download-the-book
http://www.hopewhereareyou.com/download-the-book
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Há mais de 100 anos, o artista francês Jean-Marc Cote retratou uma 
série de situações que mostram como ele imaginava que seria o ano 
2000. Confira algumas delas:

Atividade 1: Retratos do ano 200022 
Público-alvo: estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio 
Tempo de duração: 2h

Objetivo: Estimular a manifestação artística para 
a construção de significados do período pós pandemia 

Parte 1:  
Apresente as imagens aos alunos e contextualize o período em que elas foram 
produzidas


Parte 2:  
Peça aos alunos que imaginem como será o mundo daqui a 100 anos, assim 
como fez o artista francês. Incentive que pensem em possíveis mudanças que a 
pandemia pode trazer para a sociedade e que, então, produzam desenhos 
simbolizando como seria esse período.

 22 Mais de 100 anos atrás, os artistas foram convidados a retratar o ano 2000, esses foram 
os resultados. Pensar Contemporâneo. Disponível em: link. Acesso: 10/05/20

https://www.pensarcontemporaneo.com/mais-de-100-anos-atras-os-artistas-foram-convidados-a-retratar-o-ano-2000/


Neste cenário incerto da pandemia, o aprendizado de competências 
socioemocionais será crucial para engajar novamente os alunos, apoiar 
pais e professores, reconstruir relações e restabelecer o aprendizado. 
Esta mudança sem precedentes pode propiciar uma experiência de 
aprendizado única, com impacto profundo e duradouro sobre o 
aprendizado emocional, social e acadêmico de nossos alunos. É um 
momento para toda a comunidade escolar trabalhar de maneira conjunta 
para aprimorar suas competências sociais e emocionais.


O que são competências socioemocionais? 

Desde a introdução dos seus princípios, o aprendizado de competências 
socioemocionais vem sido descrito por diferentes teorias.  A mais 
disseminada é o modelo da Colaboração pelo Aprendizado Acadêmico, 
Social e Emocional (CASEL),  centrado no desenvolvimento de cinco 
competências interrelacionadas de natureza cognitiva, afetiva e 
comportamental: autoconhecimento, autocontrole, tomada de decisão 
responsável, habilidades sociais e consciência social.


“O aprendizado de competências socioemocionais seria o processo 
pelo qual crianças, jovens e adultos adquirem e aplicam de maneira 
efetiva o conhecimento, atitudes e habilidades necessárias para 
entender e gerenciar emoções, traçam e atingem metas, sentem e 
demonstram empatia pelos outros, estabelecem e mantêm relações 
positivas e tomam decisões responsáveis” (CASEL)23.
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Aprendizagem socioemocional

Texto: Henrique Akiba

 23 https://casel.org/overview-sel/

https://casel.org/overview-sel/


Tais competências são essenciais para o desenvolvimento humano 
com profundo impacto sobre o sucesso escolar, promovendo melhora 
nas habilidades cognitivas, interpessoais, intrapessoais e abrangendo 
toda a comunidade escolar. 
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Autoconhecimento: 
A habilidade de reconhecer precisamente as próprias emoções e 
pensamentos, bem como sua influência sobre o comportamento, isso 
inclui avaliar de maneira precisa as próprias forças e limitações e 
possuir um senso bem embasado de confiança e otimismo. 

Autocontrole:  
a habilidade de regular suas próprias emoções, pensamentos e 
comportamentos eficientemente em diferentes situações; isso inclui 
gerenciamento de estresse, controle de impulsos, automotivação, 
planejamento e esforço para atingir metas pessoais e acadêmicas. 
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Consciência Social: 
a habilidade de tomar a perspectiva de outrem e empatizar com 
pessoas de múltiplas culturas e histórias de vida. Entender normas 
éticas e sociais para comportar-se e reconhecer os recursos e apoio 
da família, escola e comunidade. 

Habilidades sociais: 
a habilidade de estabelecer e manter relações saudáveis e 
recompensadoras com indivíduos e grupos diversos. Isso inclui a 
capacidade de se comunicar com clareza, escutar ativamente, 
cooperar, resistir à pressão social inadequada, negociar conflitos de 
forma construtiva, e buscar e oferecer ajuda quando necessário. 

Tomada de Decisão Responsável: 
a habilidade de fazer escolhas construtivas e respeitosas sobre o 
comportamento pessoal e interações sociais baseando-se na 
consideração de padrões éticos, questões de segurança, normas 
sociais, e a avaliação realista das consequências de várias ações 
sobre o bem-estar próprio e o de outras pessoas.

A seguir serão apresentadas algumas sugestões de atividades para 
sala de aula envolvendo o aprendizado de competências 
socioemocionais. 

Inteligência emocional é a habilidade de monitorar seus próprios 
sentimentos e os de outras pessoas, discriminá-los entre si e usar essa 
informação para guiar seu pensamento. O método RULER (sigla para 
as palavras inglesas recognize, understand, label, express e regulate) é 
uma abordagem baseada em evidências desenvolvida no Centro de 
Inteligência Emocional de Yale e se centra em cinco aspectos:
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.01 Reconhecer emoções  
em si mesmo e nos outros .04 Expressar emoções 

apropriadamente

.02 Compreender as causas e 
consequências das 
emoções .05 Regular emoções 

eficientemente

.03 Nomear as emoções 
corretamente

Atividade 1: O Manuscrito da Inteligência Emocional 

Objetivo: O objetivo do Manuscrito da Inteligência Emocional é estabelecer um senso 
de segurança psicológica na escola. Ao contrário das regras da sala, o Manuscrito é 
uma visão que todas as pessoas da escola ou na sala de aula compartilham sobre o 
ambiente de aprendizagem. 

Roteiro: 
Em um cartaz, escreva as três seções abaixo.

1.    Como você quer se sentir na escola e trabalhando 
com seus colegas? 

- Peça às pessoas que listem individualmente os três sentimentos que mais 
querem ter todos os dias na sua escola. 

- Em seguida, peça que trabalhem juntos em grupo para definir os três 
sentimentos mais importantes do grupo. 
 

Algumas dicas: 

- Registre os termos de sentimentos que surgem e examine as frequências com 
que aparecem. 

- Classifique os termos em grupos ou “famílias” de sentimentos e identifique 
semelhanças entre eles (por exemplo: apoiado, reconhecido, respeitado). Então, 
escolha os termos que melhor representem cada família. 

-  Anote os seus três sentimentos mais importantes em uma folha de papel. 
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2.    Para experimentar esses sentimentos de modo consistente e 
criar um ambiente positivo para o treinamento, nós vamos:

- Descrever a “aparência” que cada um desses sentimentos terá no ambiente 
escolar. Use a abordagem SMART (do inglês Specific, Measurable, Achievable,  
Timely, isto é, específica, mensurável, realizável, relevante e oportuna) para 
descrever os comportamentos associados a cada sentimento. 

Exemplo: 

- Sentimento: respeitado 

- Comportamento Não SMART: “Reduza a verificação de celular/email durante a 
aula”. 
- Comportamento SMART: “Use 5 minutos de cada pausa para conferir o celular. 

- Cada sentimento deve ser representado por ao menos um comportamento .

3.    Quando não conseguirmos acompanhar o Manuscrito, lidaremos 
com sentimentos desagradáveis, desentendimentos e conflitos da 
seguinte forma:

- Em seus grupos, descrevam como vocês lidarão com desentendimentos, 
conflitos e sentimentos desagradáveis que possam surgir. Novamente, use a 
abordagem SMART. 

Exemplo: 

-Resposta Não SMART: “concordem em discordar”. 

- Resposta SMART: “escutem e considerem o ponto de vista de cada pessoa”. 
Peça aos alunos que compartilhem suas ideias: 

-Quais sentimentos os membros do seu grupo querem ter? 

-Quais comportamentos observáveis você demonstra para ter esses sentimentos 
durante o nosso tempo juntos, hoje? 

- Quais estratégias você escolheu para gerenciar conflitos?
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Algumas dicas: 

- O foco da atividade devem ser os sentimentos, não as regras.  

-Dê a cada membro da comunidade o direito a voz na criação do Manuscrito.  

-Ajude os alunos a começarem a entender que eles têm escolhas quando se trata 
dos seus sentimentos.  

-Ajude os alunos a começarem a reconhecer estratégias para terem sentimentos 
mais agradáveis.  

-Dê uma oportunidade para planejar com antecedência como os conflitos podem 
ser resolvidos.  

-Revisões do Manuscrito podem acontecer, conforme necessário, e em momentos 
pré-combinados ao longo do ano letivo.  

-Os membros da equipe de funcionários podem criar seu próprio Manuscrito.

Atividade 2: O Medidor de Humor 

Objetivo: O objetivo do medidor de humor é favorecer o reconhecimento, 
compreensão, definição, expressão e regulação das emoções individuais. A perspectiva 
é que ele esteja perfeitamente integrado à rotina escolar, fazendo parte das reuniões 
matinais e atualizando-se diariamente.. 
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Roteiro: 
Alunos e professores vão medir o seu humor diariamente e responder 
às seguintes perguntas:

- Reconhecimento: Onde estou no medidor de humor? 
  
- Compreensão: O que me levou a me sentir assim? 
  
- Definição: Que termo de sentimento melhor descreve o que estou 
sentindo? 

- Expressão: Como os outros saberão que estou me sentindo assim? 
  
- Regulação: Que estratégia usarei para mudar ou manter meu humor atual? 

Algumas dicas: 

- Planejar aulas com o intuito de gerar o humor apropriado para cada 
atividade e conteúdo. 

- Fazer um acompanhamento semanal e diário no início e final do dia ou 
após reuniões relacionadas ao conteúdo programático, avaliações,etc de 
forma a permitir reflexões mais amplas. 

Atividade 3: O Diagrama Azul 

Objetivo: O diagrama azul é uma ferramenta para a construção de empatia e ensino da 
aceitação de pontos de vista alheios. É muito útil para processar e resolver conflitos 
individuais e entre grupos; no planejamento de uma conversa de resolução de 
problemas; bem como na análise de perspectivas e motivações de personagens em 
atividades relacionadas à alfabetização e à interpretação de texto. 
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RESOLVA PROBLEMAS COM O DIAGRAMA AZUL

Descreva o que aconteceu

HABILIDADE RULER EU OUTRA PESSOA

Reconheça e nomeie Como eu me senti?
Como _____ se 

sentiu?

Compreenda
O que causou meus 

sentimentos?
O que causou os 

sentimentos de ______?

Expresse e Regule Como eu expressei e regulei 
meus sentimentos?

Como ______ expressou e 
regulou seus sentimentos?

Reflita e Planeje O que eu poderia ter feito para lidar melhor com a 
situação? O que eu posso fazer agora?

A descrição dessas atividades foi baseadas na apresentação de Helen Walsh e Rachel Powers24, sobre a 
implementação da abordagem RULER em escolas norte americanas.

 24  Disponível em : http://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/

2017/05/25191036/Helen-Walsh-e-Rachel-Powers.pdf. Acesso: 30/05/2020. 
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Dicas de leitura

A Associação Nova Escola produziu em 2018 
um livro digital gratuito sobre as competências 
socioemocionais. O conteúdo aborda temas 
para a prevenção de problemas nos âmbitos 
social e emocional na comunidade escolar.

acesse aqui

https://novaescola.org.br/conteudo/12587/encarando-bullying-brigas-e-ansiedade-nas-escolas-um-livro-digital-gratuito-em-pdf-sobre-as-socioemocionais?
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Reabertura de escolas 
ao redor do mundo25

As medidas de isolamento social devido ao coronavírus fecharam parcial ou 
totalmente as escolas, o que afetou mais de 90% da população estudantil 
do mundo em 186 países26. Embora cada país apresente as suas 
particularidades quanto à situação econômica, social e educacional, é 
interessante conhecer algumas iniciativas ao redor do mundo que estão 
sendo realizadas na reabertura as escolas.

China: alunos seguem protocolo de higiene na entrada da escola e usam máscaras de proteção. 

Taiwan: os estudantes têm acompanhado as aulas em carteiras com separadores de plástico para.


diminuir os riscos de contaminação. Outra medida tomada nas escolas foi medir a temperatura 

dos alunos com frequência. 
 25  "COVID-19: Países ao redor do mundo estão reabrindo as escolas". Fórum Econômico Mundial. https://www.weforum.org/

agenda/2020/05/coronavirus-countries-schools-education-covid19-reopen-classroom/. Acesso em 10/04/2020.

 26  https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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Alemanha: estudantes que estão prestes a concluir o Ensino Médio voltaram a frequentar as 

aulas para realizar os exames finais. 

Japão: 40% das escolas já reabriram no país e estão seguindo protocolos como manter as janelas 
abertas em sala de aula, manter o distanciamento social, checar  diariamente a temperatura dos 
alunos e exigir o uso de máscaras de proteção.
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Anexo:

Infelizmente a violência doméstica é um fenômeno que ocorre com 
muita frequência no nosso país e no mundo. Estima-se que uma a cada 
três mulheres já sofreu violência física ou sexual por um parceiro íntimo 
(Zamerul et al.,201627) e quase um terço da população brasileira relata 
ter sido vítima de algum tipo de violência na infância (INPAD, 201328). O 
estresse imposto pela pandemia, combinado ao convívio intenso 
consequente das medidas de isolamento social aumentam as chances 
de situações de risco que levam a violência doméstica.

A violência doméstica no contexto 
da pandemia: sinais de alerta, 
prevenção e ações de acolhimento
Texto: Clarice Madruga

O que é violência doméstica?
Por violência doméstica entendemos qualquer tipo de abuso, físico, 
psicológico ou sexual, no contexto domiciliar. Entre todos os tipos de 
violência estudadas, destacam-se a violência entre parceiros íntimos e/
ou a violência contra crianças ou adolescentes.

Diversas organizações ao redor do mundo já relataram o aumento de 
indicadores de violência doméstica à medida que a pandemia avançou 
(CARE, 202029). A coexistência forçada decorrente das medidas de 
isolamento social, o estresse econômico e temores sobre o coronavírus 
podem ser eliciadores de violência ou potencializar comportamentos 
abusivos já existentes. Relatórios policiais reportaram que as denúncias de 
violência contra a mulher triplicaram na China, e estimam que, em 90% dos

Os fatos:

 27  Zamerul, E.A., Laranjeira, R., Pinsky, I., Caetano, Mitsuhiro, S., Madruga, CS.(2016). Intimate Partner Violence Trends in Brazil 

and Predictors in a nationwide representative sample (BNADS).(2016) Revista Brasileira de Psiquiatria. 38(2), 98-105.

 28 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD). II Levantamento 

Nacional de Álcool e Drogas. São Paulo, SP: UNIFESP, Psiquiatria Dd; 2013.

 29  CARE International/ International Rescue Committee. Global Rapid Gender Analysis for Covid-19 [Internet]. 2020 [acessado 

em 5 abr. 2020]. Disponível em: https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf 
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casos, houve alguma relação com a pandemia. As mortes decorrentes de 
violência doméstica dobraram no Reino Unido, comparando os índices 
durante a pandemia com os obtidos nos últimos 10 anos. Itália, França e 
Espanha também apontam o aumento de casos de violência doméstica 
com a implementação da quarentena domiciliar obrigatória. (CARE, 202030). 
No Brasil, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH), do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), relatou 
aumento de 18% nos números de denúncias registradas pelos serviços 
Disque 100 e Ligue 180 entre os dias 1º e 25 de março - mês da mulher 
(Vieira, 202031). Ainda assim, sabemos que os números advindos de 
serviços de denúncia são apenas uma fração da realidade, uma vez que a 
maior parte das vítimas não reporta a sua situação para os órgãos 
competentes ou procura assistência. A conjuntura da pandemia faz ainda 
mais difícil a busca por ajuda nestas circunstâncias. 

Essa situação se torna ainda mais grave ao considerarmos a violência contra 
a criança. O contexto da pandemia impacta também no acesso reduzido aos 
serviços de assistência e amparo neste período, somado à insegurança 
quanto a possibilidade de contágio. Tais fatores diminuem ainda mais as 
chances de busca por ajuda, que já são pequenas.  


30  CARE International/ International Rescue Committee. Global Rapid Gender Analysis for Covid-19 [Internet]. 2020 [acessado 

em 5 abr. 2020]. Disponível em: https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf

31  Vieira PR, Garcia LP, Maciel ELN. (2020). The increase in domestic violence during the social isolation: what does it reveals? Rev 

Bras Epidemiol. (2020) Apr 22;23:e200033. doi: 10.1590/1980-549720200033.

Porque é difícil contar?
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Principais tipos de violações dos direitos das 
crianças e adolescentes:

As consequências da vitimização da violência doméstica são graves, 
amplas e profundas. Esse impacto é ainda mais grave quando o evento 
ocorre precocemente. Tratando-se de violência na infância, um corpo 
maciço de evidências demonstra que a vitimização pode provocar 
alterações físicas e químicas no sistema nervoso (ainda em 
desenvolvimento) da vít ima. Essas “marcas” aumentam a 
susceptibilidade para o desenvolvimento de diversos transtornos 
psiquiátricos, inclusive aqueles relacionados ao uso problemático de 
substâncias psicotrópicas. Em ambos os casos, violência entre 
parceiros íntimos e violência na infância, a cronicidade e duração da 
exposição é um fator diretamente relacionado à dimensão do seu efeito 
deletério; ou seja: quanto mais tempo a vítima é exposta a essa 
violência, maior é o dano. Sendo assim, intervenções que interrompam 
relações abusivas são tão ou mais importantes do que a prevenção do 
fenômeno em si.

O impacto:

Abandono Negligência Exploração 
econômica

Violência 
física

Violência 
psicológica

Violência 
e omissão 
institucional

Violência 
sexual
Pornografia 
Infantil 
Tráfico 
Turismo  
sexual
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A vigilância para a ocorrência de violência doméstica no contexto da 
pandemia e isolamento social deve considerar os seguintes aspectos:

O enfrentamento:

- É provável que a pandemia tenha um impacto na incidência de casos de 
violência doméstica semelhante ao que ocorre em desastres naturais. Os 
indivíduos precisam encarar novos estressores nesses contextos, como 
desemprego e redução da renda, somados a uma redução das alternativas de 
apoio comunitário. 

- A primeira tática do agressor é isolar sua(s) vítima(s) socialmente, quebrando os 
vínculos com amigos e familiares. Esse isolamento pode ser exacerbado 
durante a quarentena, aumentando o controle do agressor sobre a vítima e 
tornando a identificação da violência mais difícil para possíveis fontes de apoio. 

- O isolamento pode criar a oportunidade para o agressor escalar seus 
comportamentos agressivos, podendo avançar para ações ainda mais nocivas. 

- Os pedidos de ajuda podem ocorrer ou não durante o período de crise, mas a 
procura por abrigo normalmente só ocorre posteriormente, quando a vítima já 
conseguiu sair de casa com segurança. 

- Idealmente, os abrigos deveriam permitir a manutenção do isolamento, 
oferecendo à(s) vítima(s) a possibilidade de ter um quarto próprio.

Vítimas de violência doméstica devem montar um plano com estratégias 
para buscar apoio de amigos, parentes ou serviços especializados. É 
ideal que pelo menos um contato próximo da vítima tenha o 
conhecimento prévio da situação.

 


Algumas sugestões para o manejo em casos de violência 
doméstica no contexto do isolamento social: 

Importante:
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No caso da violência contra crianças e adolescentes, a escola é, na 
maior parte das vezes, a única via para um pedido de ajuda. Criar um 
ambiente seguro que permita essa comunicação é o primeiro passo. 
Além disso, é também fundamental manter a atenção para a 
identificação de casos.

O Papel da Escola:

Ensinar as crianças sinais para que, em caso de ataque, elas entendam 
que precisam se afastar e buscar socorro com vizinhos predeterminados.

Guardar cópias de documentos próprios e dos filhos, para o caso 
de saída repentina.

Criar esconderijos.

Quando necessitar de atendimento médico, pedir cópia da ficha 
para eventual processo judicial.

Registrar a ocorrência na delegacia de polícia.

Pedido de medida protetiva.

IDENTIFICAÇÃO DENÚNCIA

PREVENÇÃO
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O que é a COVID-19? 
COVID-19 é uma doença respiratória nova que foi identificada pela 
primeira vez em Wuhan, na China. Atualmente, a transmissão se dá 
principalmente de pessoa a pessoa. A sigla foi criada para denominar 
diferentes aspectos da doença causada pelo coronavírus: "CO", para o 
nome da doença (Corona), "VI", para vírus, e "D", para disease, que em 
inglês significa "doença". O número "19" refere-se ao ano que em que a 
doença foi formalmente referida. 

FACT SHEET/FICHA TÉCNICA 
COVID-19 
O que se sabe sobre a COVID-19

Sintomas comuns Sintomas de 
casos graves

febre febre alta

Cansaço Pneumonia

Tosse seca Dificuldade de respirar

Os sintomas podem aparecer entre 1 e 12 dias após exposição ao vírus

Como a doença é transmitida?
- Pelo contato pessoal próximo com pessoas infectadas ou por meio  
de tosse ou espirro de pessoas infectadas. 

- Ao tocar objetos ou superfícies contaminadas e, em seguida, tocar  
a boca, o nariz ou os olhos.  

- A COVID-19 pode sobreviver em superfícies por horas. Entretanto,  
o uso de desinfetantes simples é eficaz para eliminá-lo. 

https://www.biologianet.com/doencas/diferencas-entre-covid-19-gripe-e-resfriado.htm 
e Ministério da Saúde

https://www.biologianet.com/doencas/diferencas-entre-covid-19-gripe-e-resfriado.htm
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Ainda não. Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral 
específico para prevenir ou tratar a COVID-2019. As pessoas infectadas 
devem receber cuidados de saúde para aliviar os sintomas. Pessoas 
com doenças graves devem ser hospitalizadas. A maioria dos pacientes 
se recupera graças aos cuidados de suporte. 

Atualmente, estão sendo investigadas possíveis vacinas e alguns 
tratamentos medicamentosos específicos, com testes através de 
ensaios clínicos. 

Há alguma vacina ou tratamento 
específico contra a COVID-19?

Como é possível se prevenir do COVID-19?

As maneiras mais eficazes de proteger a si e aos outros contra a 
COVID-19 são: 

- Limpar frequentemente as mãos, lavando-as com água e sabão ou 
higienizador à base de álcool. 

- Ao tossir, cobrir a boca com a parte interior do cotovelo ou com um 
lenço. 

- Manter uma distância de pelo menos 1 metro das pessoas que estão 
tossindo ou espirrando.

É possível pegar COVID-19 de uma pessoa 
que não apresenta sintomas?

A principal maneira pela qual a doença se espalha é através de gotículas 
respiratórias expelidas por alguém que está tossindo. O risco de contrair 
COVID-19 de alguém sem sintomas é muito baixo. No entanto, muitas 
pessoas com COVID-19 têm apenas sintomas leves – particularmente 
nos estágios iniciais da doença. Portanto, é possível pegar COVID-19 de 
alguém que tenha, por exemplo, apenas uma tosse leve e não se sinta 
mal.
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Pelo que se sabe até o momento, a principal forma de transmissão 
ocorre por pessoas que apresentam sintomas. Alguns pacientes com 
COVID-19 podem espalhar vírus de 24 a 48 horas antes do início dos 
sintomas e de 3 a 4 semanas após o início dos sintomas. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que os pacientes sejam 
liberados do isolamento somente após terem dois testes negativos – 
com pelo menos 24 horas de intervalo – e estejam clinicamente 
recuperados. Se o teste não for possível, é prudente que os indivíduos 
continuem isolados por mais duas semanas após o fim dos sintomas, 
pois eles podem continuar a disseminar o vírus.

Quanto tempo pacientes devem ficar isolados 
após o desaparecimento dos sintomas?

As maneiras mais eficazes de proteger a si e aos outros contra a 
COVID-19 são: 

- Limpar frequentemente as mãos, lavando-as com água e sabão ou 
higienizador à base de álcool. 

- Ao tossir, cobrir a boca com a parte interior do cotovelo ou com um 
lenço. 

- Manter uma distância de pelo menos 1 metro das pessoas que estão 
tossindo ou espirrando.

Serviços de saúde
Procure um serviço de saúde apenas se apresentar falta de ar.

Lista de hospitais que prestam atendimento em seu estado/município.


Lista dos postos de saúde que prestam atendimento em seu estado/
município.


Laboratórios públicos de referência de testagem para coronavírus


Chat virtual desenvolvido pelo Ministério da Saúde para fazer uma avaliação 
do estado de saúde e tirar dúvidas sobre o coronavírus (COVID-19)


Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/Hospitais-estaduais-CORONAV--RUS.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/postos-de-sa--de-com-endere--o.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/postos-de-sa--de-com-endere--o.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/lista-de-laboratorio.pdf
http://www.tnh.health
http://www.tnh.health
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#hospitais-referencia
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Como higienizar as mãos com água e sabonete? 

Higienize as mãos com água e sabonete apenas quando 
estiverem visivelmente sujas! Senão, friccione as mãos com 
preparações alcoólicas! 
Duração do procedimento 40 a 60 segundos

Fontes: Organização Pan-Americana da Saúde1, Ministério da Saúde2 e UNICEF3 Atualizado em 
25 de Abril de 2020 
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Como fazer a fricção anti-séptica das mãos 
com preparações alcoólicas?

Duração do procedimento 20 a 30 segundos

Fontes: Organização Pan-Americana da Saúde1, Ministério da Saúde2 e UNICEF3 Atualizado em 
25 de Abril de 2020 

Lavar as mãos pode ser divertido, maneiras divertidas que 
ensinar crianças a lavar as mãos. 
 

https://saopauloparacriancas.com.br/videos-youtube-musicas-lavar-maos-criancas-coronavirus/
https://saopauloparacriancas.com.br/videos-youtube-musicas-lavar-maos-criancas-coronavirus/
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Entre em contato com o 
Instituto Ame sua Mente: 
Endereço: Rua Marselhesa, 642 - Vila Mariana - SP 

E-mail: amesuamente@amesuamente.org.br

Siga-nos nas 
Redes Sociais

@AMESUAMENTE

@AME_SUA_MENTE
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@INSTITUTOAMESUAMENTE
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O personagem que ilustra todo nosso material é conhecido 
como “Suadinho”. Fruto dos traços do artista e publicitário 
André Gola, colaborador e diretor de arte responsável pela 
criação do projeto gráfico do Ame Sua Mente. 
 
Ele é chamado de “Suadinho” pois assim como nós,  
também está sempre correndo, e lidando com os conflitos  
e dificuldades do dia-a-dia. 
 
Além dessas características, o personagem ganhou  
recentemente uma ligação maior com o artista, depois 
André descobriu uma hidrocefalia aos 40 anos. 
 
Você pode conhecer mais sobre o artista e também essa  
história inspiradora, no site, Instagram ou em dois mini-
documentários no Youtube, através dos endereços abaixo: 
 

CONHEÇA O “SUADINHO"

@andregola
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andregola.com

 andregola

http://andregola.com
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