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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 

 

 

Ansiedade… 
 

EM TEMPOS DE ISOLAMENTO 
SOCIAL 

As Perturbações de ansiedade são 
bastantes comuns na Infância e na 
adolescência e traduzem-se num 
sofrimento associado à expectativa de um 
acontecimento sentido como ameaçador… 

 

 

As diferentes formas da ansiedade1: 
 
Maior irritabilidade, agressividade, choro fácil, 

medo de ficar sozinho de dia ou noite, regressões na 

autonomia (ficarem mais dependentes, necessidade 

de colo constante, urinar a cama)… 

 O que fazer? 

Ouvir as preocupações e dar espaço para a 

demonstração do mal-estar  

1. Carinho e mimo nunca são demais. 

2. Tranquilizar, tentando evitar padrões mais 
dependentes.  

Vamos ficar bem?1 

 
O ambiente atual destaca-se pela preocupação e 

alarmismo, transmitidos às crianças, consciente 

ou inconscientemente, e afetando, ainda mais,  

as que apresentam um perfil mais ansioso.  

Então, o que devemos fazer? 

1. Dar informação real e objetiva, usando  

2. Uma voz calma e tranquilizadora; 

3. Responder ao que a criança vai perguntando 
com explicações sucintas (se a criança ficar 
com dúvidas continua a perguntar) 

4. Focar nos resultados positivos e na tomada de 
medidas pelo governo e cuidados de saúde. 

5. Em crianças pequenas, o desenho e jogos com 
um vilão/herói para exteriorizar medos. 

6. Estar atento a mudanças no comportamento. 

7. Evitar perguntas constantes, principalmente 
a crianças mais inibidas. 

8. Antecipar algumas consequências (algum 
adulto ficar doente/ ser internado, pensar 
como comunicar à criança se for necessário). 

 

 

Rotinas, Rotinas, Rotinas!!!1 

Esta medida é muito importante em crianças 
ansiosas e preocupadas, pela segurança que um 
ambiente contido e previsível representa. Assim, é 
importante: 

1. Manter horários fixos de despertar e deitar 
semelhantes a períodos letivos; 

2. Desenhar a rotina em conjunto com a criança, 
com mudança de local/atividades no período de 
manhã e da tarde com supervisão dos adultos.  
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Faça com que a CRIANÇA 
MANTENHA O CONTACTO com 
familiares, amigos e professores, 
através dos meios eletrónicos. 
 

 Faça o possível para as CRIANÇAS 
FICAREM JUNTO DOS SEUS PAIS ou 
cuidadores principais neste período.  

 
 Se tal não for possível, garanta que haja 

contactos regulares e tranquilize a 
criança. 

  

   

DESAFIO FINAL2:  
 
Como último desafio, deixamos-te ainda uma 

atividade 2 em 1 para te ajudar a aplicar algumas 

destas práticas com as quais te podes ainda divertir 

e aprender sobre ti, os outros e o Mundo! 

  

Aproveita as ideias das atividades para registar 

como têm sido estes teus dias em distanciamento 

social através de fotografias, vídeos, desenhos ou 

textos. Depois podes partilhar com os teus amigos e 

familiares, ou simplesmente guardar para um dia 

recordares. 

1. Partilha uma memória feliz com a tua 
família; 

2. Tira uma selfie cómica; 
3. Reflete sobre coisas pelas quais estás 

grato/a? 

4. Estabelece 2 objetivos para o teu 

próximo estudo 

5. Partilha algo de que sentes orgulho 

6. Liga a alguém de quem tens saudades 

7. Aprende algo novo ou faz algo criativo 

8. Envia uma SMS encorajadora a alguém 

9. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu 

até hoje? 

10.   

10. O que podes fazer para ajudar as 

pessoas à tua volta? 

11. Encontra uma maneira divertida de fazer 

15 minutos de atividade física 

12. Quem é a pessoa que mais admiras? 

13. Faz uma surpresa a alguém que esteja 

contigo 

14. Lê um livro novo, vê um programa de TV 

ou ouve um podcast 

15. Dedica tempo para cuidares de ti! 

 

 

 

 

 

 

Se mesmo assim achares que precisas de ajuda para 

lidar com a ansiedade, contacta-nos: 

spo@aepbs.net 
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