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RECOMENDAÇÕES PARA ENFRENTAR O ISOLAMENTO 

 

Queridos pais, 

 

Sabemos que neste cenário de isolamento social que estamos vivendo 

em decorrência da pandemia da covid-19, manter a serenidade diante da 

quantidade de informações que recebemos está sendo um grande desafio, 

principalmente aos adolescentes e jovens, pois isso os remetem a sentimentos 

de incerteza, insegurança e ansiedade. A ausência de aulas presencias, a 

perda de rotina e também a falta de liberdade acabam acentuando tais 

sentimentos.  

 

Fiquem atentos às mudanças de comportamento de seus filhos e 

percebam se eles estão com sentimentos mais aflorados, mais fechados, 

melancólicos ou ansiosos. A adolescência é um período onde se registram os 

maiores índices de depressão e ansiedade, desta forma, o momento atual 

pode ser um agravante para a saúde mental dos mesmos. Leiam a seguir 

algumas sugestões para lidar com esta situação... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DICAS PARA AUXILIAR SEUS FILHOS  

 

 

✓ Estabeleçam rotinas diárias com horários para dormir e acordar, para comer, auxiliar 

nos serviços de casa e para as tarefas da escola.  É primordial que sigam rotinas, 

pois isto auxilia na qualidade de vida e nos hábitos de organização de seus filhos. 

 

 

✓ Se necessário, criem uma nova rotina quando alguma situação dentro do ambiente 

familiar mudar.  Por exemplo: retorno dos pais ao trabalho. 

 

 

✓ Trocar de roupa sempre ao acordar, pois muitos ficam de pijama durante o dia e isto 

remete à sensação de “preguiça”, podendo atrapalhar nas atividades do dia. 

 

 

✓ Atenção para não ficarem sedentários neste período. Aproveitem os exercícios que 

os professores de educação física do colégio estão propondo. 

 

 

Diante do momento de fragilidade é comum que sintomas de ansiedade e medo 

apareçam. Caso isso aconteça, auxiliem seus filhos para que compreendam que 

estes sentimentos vêm e vão naturalmente pois são inerentes ao ser humano. 

Chorar, escrever em um caderno ou diário, compartilhar sentimentos com os amigos 

ou pais são atitudes que podem ajudar. Porém, se estas emoções estiverem muito 

intensas, impedindo que consigam reestabelecer a rotina, é importante que busquem 

auxílio de um profissional da saúde.  

 

 

✓ Eles também precisam descansar. Longos períodos em frente à tela do computador 

ou celular podem causar desgaste físico, mental e algumas vezes emocional. O uso 

prolongado das telas pode resultar em stress e dificuldades para dormir. Orientem 

para que se deitem um pouco no escuro para relaxar a visão, ouvir músicas e 

desacelerar a mente quando necessário. 

 



 

✓ Ter um tempo sozinhos é importante. Negocie com a família para que os 

adolescentes e jovens tenham momentos de privacidade em seus quartos ou 

algum cômodo da casa. 

 

 

✓ Sejamos confiantes cultivando nossa fé e esperança. Este momento vai passar 

e logo estaremos retornando com transformações e lições para nossas vidas. 

 

 

Aline Rosso Daltoé 
Orientação Psicológica 


