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Queridos pais, 

 

Para auxiliar seus filhos neste momento de isolamento perante a 

pandemia da covid-19, primeiramente é preciso observar o seu próprio 

comportamento, pois são os adultos que devem responsabilizar-se por manter 

a calma e a serenidade do ambiente familiar. Evitem “bombardeios” de 

informações frente as crianças, pois eles observam e assimilam o que 

acontece ao redor, ainda que não possuam maturidade para compreender de 

fato a situação.  

 

É compreensível o medo e a insegurança das famílias, mas precisamos 

filtrar da melhor maneira o que conversamos com os nossos filhos para não 

transferir a eles um medo excessivo, desnecessário, que possa prejudicar o 

lado emocional dos mesmos. 

 

Segundo a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), os pais devem ficar 

atentos aos comportamentos dos seus filhos neste período, principalmente 

quando ocorrem alterações extremas, tais como: isolamento por logos 

períodos em seus quartos, tristeza, choro excessivo, ansiedade, mudança no 

apetite, sono alterado (principalmente de houver insônia), dores de cabeça ou 

problemas gastrointestinais. Na permanecia destes sintomas é importante que 

busque assistência psicológica ou médica. 

 

 

  



 

 

➢ Primeiramente, estabelecer uma rotina diária construída com 

a criança, incluindo horários para dormir e acordar, horários para 

refeições, atividades de casa e escolares. A rotina é importante 

para a independência e autonomia das crianças. 

 

 

➢ Ao acordar deixar o pijama de lado e usar roupas 

confortáveis, pois ficar de pijama durante o dia pode remeter a 

“preguiça” ou “sono”. 

 

 

➢ Conversar com a criança para saber como foi o seu dia e 

ouvi-la para que ela possa expressar seus sentimentos e esclarecer 

suas dúvidas. 

 

 

➢ Pais ou cuidadores devem atualizar suas informações diárias 

sem expor as crianças a conteúdos inadequados, pois a maioria 

das informações é direcionada aos adultos, sendo assim, 

repassem apenas o que for necessário e com a linguagem 

adequada. 

 

 

➢ Mostrar para a criança que o momento não de férias e sim de uma 

situação emergencial e momentânea, que exige cuidado, 

compreensão e união de todos. 

 

 



➢ Por fim, proporcionar momentos de aconchego e união em 

família, com trocas de afeto e pensamentos positivos para que a 

as crianças sintam-se protegidas. Com fé e esperança 

acreditamos que este momento vai passar e logo voltaremos 

fortalecidos.  

 

Aline Rosso Daltoé 
Orientação Psicológica 

 


