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TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS

RECOMENDAÇÕES PARA AJUDAR AS
CRIANÇAS A LIDAR COM O ESTRESSE

1
Fique atento a suas emoções e
mantenha a calma — As crianças
seguem, geralmente, as pistas
emocionais dos adultos importantes em
suas vidas. Por isso, responder à crise de
forma equilibrada é fundamental. Procure
tranquilizá-las e mostrar como as ama e
tem orgulho delas. Isso fará com que se
sintam melhores e mais seguras.

4
Escute as crianças atentamente e seja
compreensível — As crianças podem
reagir a uma situação difícil de diferentes
maneiras, como demonstrando mais
apego aos seus cuidadores,
sentindo-se ansiosas, tristes, zangadas
ou agitadas ou mesmo apresentando
terrores noturnos e mudanças
frequentes de humor. Procure ajudá-las
a encontrar maneiras positivas
de expressar sentimentos.
Participar de atividades
criativas — por exemplo, brincar e
desenhar — pode facilitar.

7
Evite especular sobre
boatos ou fatos ainda não
verificados na frente das
crianças — Forneça
informações adequadas à
idade sobre o que aconteceu
ou poderia acontecer. Procure
ser honesto, mas
tranquilizador.

Orientações para pais, familiares e/ou cuidadores

2
Garanta que as crianças estejam em
um ambiente protegido — O melhor,
sempre, é que elas fiquem com suas
famílias, pais ou cuidadores. Se por algum
motivo isso não for possível, é preciso que
recebam os mesmos cuidados das
pessoas que estejam com elas
provisoriamente. Também é importante que
um assistente social ou equivalente as
acompanhe e que pais, familiares ou
cuidadores se comuniquem de forma
frequente com elas.

5
Transmita informações claras sobre o
que está acontecendo e sobre como
reduzir o risco de infecção — Use
palavras que as crianças entendam.
Demonstrações práticas de como elas
podem se manter seguras também
funcionam. Ensine, por exemplo,
como lavar bem as mãos.

3
Passe segurança e crie um ambiente
acolhedor para as crianças — Elas
precisam do amor dos adultos e, muitas
vezes, de uma atenção especial em
momentos difíceis. Geralmente, as
crianças se sentem mais aliviadas se
conseguem expressar seus sentimentos
do seu jeito. Para isso, é necessário que
encontrem um ambiente solidário.

6
Procure manter as crianças ativas em
casa durante o isolamento — Além de
divertidos, jogos e brincadeiras podem ajudar
a explicar o vírus. Veja abaixo algumas
sugestões:
Jogos de lavar as mãos com rimas.
Atividade de colorir vírus e micróbios.
Contação de histórias sobre como o
vírus atua no corpo.

8
Mantenha, na medida do possível,
rotinas e horários regulares ou
ajude as crianças a criar hábitos em
um novo ambiente — Trabalhos
escolares, estudos ou outras
atividades que não as coloquem em
risco ou contrariem as orientações
das autoridades de saúde podem
continuar a ser feitos sem problema. A
volta às aulas, no entanto, só deve
acontecer se não houver risco à
saúde. Ter horários para brincar e
relaxar também ajuda a criar uma
rotina tranquilizadora.

Demonstração de como usar
máscaras sem medo (para crianças
a partir de 2 anos).

Juntos,
com amor e
acolhimento,
vamos superar
a crise
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