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A vida de quem passa por uma situação de crise,  
como esta da pandemia da Covid-19, pode mudar  

muito. Por isso, ao planejar a retomada  
de atividades presenciais, é importante considerar  

as condições em que cada pessoa se encontra.  
Com as escolas, não é diferente. Uma reabertura  
segura exige cuidados sanitários, planejamento  

pedagógico e também acolhimento.

É esperado que situações difíceis vividas ao longo de  
meses de isolamento, como violências e sofrimento mental,  

venham à tona a partir da retomada do contato presencial das 
crianças e dos adolescentes com as equipes de educação. 

MANUAL

A proteção de crianças e adolescentes é um dever de todas e todos.  
Na retomada das atividades presenciais ou mesmo à distância, é 

importante ter atenção para sinais de que algo grave pode 
estar acontecendo. Alguns desses sinais podem ser:

Enfermidades recorrentes, 
sem outras causas 
identificadas, como dor 
de cabeça, vômitos, 
dificuldades digestivas.

Em contatos por telefone 
ou internet, relutância 
em abrir o vídeo, gritos e 
frases ofensivas ao fundo.

Medo de lugares ou 
pessoas específicas.

Queda no desempenho escolar 
e afastamento da escola.

Mudanças bruscas de 
comportamento, sinais de 
ansiedade que não passam, 
comportamentos mais obsessivos, 
tiques e manias, brincadeiras e 
desenhos de cunho sexual.

Machucados recorrentes 
e lesões estranhas, como 
hematomas, marcas de 
queimaduras, sinais de 
fratura também.

Tristeza excessiva e 
afastamento do convívio 
familiar ou social.

Marcas ou relatos 
de automutilação, 
de pensamentos e 
comportamentos suicidas. 
Nesses casos, é importante  
agir imediatamente.

e agora?
AS AULAS 

PRESENCIAIS VOLTARAM,

COMO IDENTIFICAR SINAIS DE SITUAÇÕES GRAVES

ENCONTRE AQUI ALGUMAS DICAS PARA FORTALECER REENCONTROS SEGUROS, ACOLHEDORES E PROTETIVOS.
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COMO BUSCAR OU INDICAR AJUDA

A escola deve ser um local  
de proteção e acolhimento,  
mas não cabe às equipes 
da educação diagnosticar a 
gravidade de um sofrimento 
ou investigar uma situação de 
violência. No entanto, é preciso 
saber com quem contar e o 
que fazer! A Lei nº 13.431/17 e 
o Decreto 9603/2018 dão essas 
diretrizes para os atores do 
Sistema de Garantia de  
Direitos (SGD), inclusive para  
os profissionais da educação.

No ambiente escolar, se uma menina 
ou menino revelar espontaneamente 
que está sofrendo ou sofreu alguma 
violência, escute, acolha e faça o 
registro no sistema da educação. 
Comunique o fato imediatamente à 
diretoria, que deverá encaminhar a 
situação ao SGD, especialmente o 
Conselho Tutelar e a Polícia. Não faça 
nenhuma pergunta adicional,  
pois isso pode gerar mais sofrimento. 
Evite minimizar ou relativizar  
o ocorrido e não faça promessas  
que você não possa cumprir.

Se você suspeitar – mesmo que 
não tenha provas – de que a 
criança ou o(a) adolescente está 
sendo vítima de violência, deve 
fazer a denúncia por um dos 
canais disponíveis. Procure o 
Conselho Tutelar ou a autoridade 
policial mais próxima. Se for 
um caso flagrante de violência, 
acione imediatamente a 
Polícia Militar. No caso de uma 
emergência médica, encaminhe  
a criança ou o(a) adolescente  
ao serviço de saúde.

TAMBÉM É POSSÍVEL FAZER DENÚNCIAS 
DE FORMA ANÔNIMA, POR MEIO DO:

QUANDO ENVOLVE 
RISCO À SAÚDE, 
PODEM SER ACIONADOS:100

190

180

Disque Direitos 
Humanos

Central de 
Atendimento 

à Mulher

Emergência

APP Direitos 
Humanos 

Brasil

Safernet

Disque 100: para 
suspeita ou casos 
de violência 
contra crianças e 
adolescentes.

Aplicativo Direitos Humanos 
Brasil: para suspeita ou 
casos de violação de direitos 
humanos contra crianças  
e adolescentes e outros 
grupos vulneráveis.
www.gov.br/mdh/pt-br/apps

Safernet: serviço de 
orientação sobre crimes 
e violações dos direitos 
humanos na internet, como 
em casos de cyberbullying, 
vazamento de imagens 
íntimas, violência ou 
ameaça na internet.
canaldeajuda.org.br

Disque 180: para 
suspeita ou casos 
de violência contra 
meninas e mulheres.

Ligue 190: se uma 
violência contra 
crianças e adolescentes 
estiver acontecendo  
naquele momento.

Um serviço 
hospitalar, 
como o 
Samu 192.

192
SAMU

Bombeiros (193): 
inclusive em casos 
de intoxicações 
e ferimentos, 
e também em 
situações como de 
tentativa de suicídio.

193
Bombeiros

CONSELHO TUTELAR

DELEGACIAS

Recebe denúncias de violações contra os direitos de crianças e adolescentes 
e faz os encaminhamentos necessários. Em cada município ou distrito, 
deve haver no mínimo um Conselho Tutelar em funcionamento.

Se houver em seu município, dê preferência para as especializadas, como a Delegacia 
de Atendimento à Mulher e a Delegacia de Proteção à Infância e Adolescência. 
Endereços e contatos podem ser encontrados no site da Polícia Civil de cada estado.
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Mantenha contato com amigos(as) e 
familiares que lhe dão acolhimento.

Liste e separe o que você pode e o 
que não pode controlar.

Faça todos os dias algo que faça você se sentir 
bem: rezar, orar, ler, fazer artesanato, meditar, 

cozinhar, ouvir música, dançar, ver TV, ficar 
sozinha(o), respirar lentamente, brincar, 

escrever, brincar com um animalzinho.

Busque ajuda se não estiver bem física 
ou psicologicamente, se estiver sendo 
vítima de violência, se faltar recursos 
para morar e se alimentar. Existem 
serviços para ajudar em todos os casos.

Tenha cuidado com o consumo de álcool, 
cafeína, nicotina, pois podem contribuir 

para agravar a ansiedade, a depressão, a 
dificuldade em dormir.

Se estiver diante de alguém que não 
esteja bem, acione uma rede de apoio. 
Não tente dar conta sozinha(o) das 
necessidades do outro.

Se o trabalho presencial for uma 
preocupação, identifique apoios 

na sua equipe.

No fim de cada dia, reconheça seu 
esforço, acolha seus medos, coloque as 
emoções para fora, chore se precisar.

Cuide do seu corpo: busque uma 
alimentação saudável, cuide do 

seu sono, faça atividade física 
(caminhar, andar de bicicleta...), 

tome sol, beba água.

Mantenha-se informada(o) sobre a 
Covid-19, a situação do país, da sua 
cidade, mas com atenção para não 
cair em fake news, e sem exagerar 
na quantidade de notícias.

10 MANEIRAS DE

Pode Falar: canal de ajuda 
em saúde mental do 
UNICEF e parceiros para 
quem tem de 13 a 24 anos.
www.podefalar.org.br

Centro de Valorização da 
Vida (188): realiza apoio 
emocional e prevenção do 
suicídio, atendendo voluntária 
e gratuitamente todas as 
pessoas que querem e 
precisam conversar, sob total 
sigilo, por telefone, email e 
chat 24 horas, todos os dias.
cvv.org.br 

188

Pode falar

CVV

PARA CASOS DE SOFRIMENTO MENTAL

Para sinais de sofrimento mental, converse com a criança 
ou o(a) adolescente sobre o que foi observado e sobre a 

necessidade de buscar ajuda. Verifique se há um adulto 
de confiança da menina ou do menino e explique a 
necessidade de acionar essa pessoa. Os serviços de 
saúde e assistência social de ponta devem atender 

à demanda espontânea e acolher também os 
encaminhamentos feitos pela escola.

Equipes da Atenção Básica da 
Saúde do município podem 
realizar o atendimento ou 
fazer encaminhamentos para 
profissionais especializados.

CUIDAR DE SI
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Fique atenta(o) 
aos cuidados 
sanitários de 

higienização e 
uso da máscara. 

Adultos são 
exemplos. E 

comportamentos 
são formas de 

ensino.

Crie 
oportunidades 

de relaxamento, 
brincadeira, 

descontração.

Sempre forneça 
informações 

corretas sobre a 
pandemia. Se não 
souber responder, 

proponha 
descobrirem 

juntos.

Não faça 
comparações de 

“antes” e “depois”. 
É normal que muita 
gente experimente 

mudanças 
comportamentais 

e físicas, 
especialmente 

no peso.

Dê espaço para 
as pessoas 

compartilharem 
seus sentimentos 
e preocupações, 
mas sem forçar 

esse tipo de 
momento, 

principalmente 
em grupo.

DAR ACOLHIMENTO E APOIO PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

10 MANEIRAS DE

Crie oportunidades 
para que 

todos possam 
compartilhar o 

que têm aprendido 
neste momento. 

Reconheça os 
esforços de cada 
pessoa e lembre 

que crianças 
também possuem 
recursos próprios 

para lidar com 
situações difíceis.

Respeite 
as crenças 
individuais, 

sem impor suas 
próprias crenças 
ou interpretações 

religiosas ou 
espirituais 
sobre o que 

está ocorrendo. 
Também não faça 
pressão para que 
as pessoas sejam 

fortes.

Crie oportunidades 
para que todas 

e todos se 
sintam parte 
das soluções, 

inclusive crianças 
e adolescentes 

com deficiência. 
Encontrar 

maneiras seguras 
de contribuir é 
um caminho de 
fortalecimento.

Ajude colegas 
e estudantes a 
identificarem 
apoios em sua 

vida, como amigos 
ou familiares. 

Incentive a reflexão 
sobre como 

conseguiram lidar 
com as situações 
de dificuldade do 

passado, afirmando 
a habilidade que 
têm de lidar com 
a situação atual.

Observe se 
estudantes e 

colegas estão mais 
tristes ou com 

comportamento 
diferente do 
habitual. Se 

algo preocupar 
você, procure 
a coordenação 

escolar ou acione 
serviços de ajuda.

Todas e todos nós fomos impactados de alguma forma pela 
pandemia da Covid-19. A vida das crianças e dos adolescentes 

foi especialmente afetada pelo distanciamento social, o 
fechamento das escolas e a possível perda de familiares 

queridos. Nesse contexto, uma reabertura segura das escolas 
exige cuidar também do acolhimento.

REABERTURA SEGURA DAS ESCOLAS, COM
acolhimento e proteção




