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“Os afetos não estão em Quarentena! Os desejos, objetivos, dúvidas, incertezas e emoções 
continuam a “passear” no nosso “mundo interno”. 

Ana Isabel Marcos 

 

 Vivemos dias de mudanças, na vida profissional, escolar, familiar e pessoal aliados 

a novos desafios que colocam à prova o génio Humano, obrigando-nos a lidar com 

situações novas e inesperadas, novas rotinas e a gerir situações nem sempre fáceis de 

entender.  

 Face ao distanciamento social e ao isolamento, ao desconhecimento que ainda 

prevalece sobre o Covid-19 e sobre o futuro, às preocupações face ao trabalho e à 

família ou às alterações bruscas da vida quotidiana, poderão surgir um conjunto de 

reações emocionais tais como medo, angústia, preocupações excessivas, sentimentos 

de falta de controlo, etc., que necessitam de ser entendidas e compreendidas de forma 

a que não se desenvolvam ou agravem patologias do foro psicológico passíveis de 

comprometer o equilíbrio físico e psicoemocional e condicionar a adoção de estratégias 

para lidar da melhor forma com os tempos difíceis que vivemos. 

 Neste sentido, mostra-se premente uma intervenção psicológica que favoreça a 

capacidade para lidar com este contexto particular e que promova comportamentos 

socialmente ajustados, envolvendo os indivíduos ativamente na procura de respostas 

para a manutenção ou recuperação de um nível físico, psicológico e emocional 

adequado. 

 Tendo em conta as particularidades atuais do cenário educativo e o sentido de 

missão, o Serviço de Psicologia e Orientação – SPO vem apresentar o seu interesse e 

disponibilidade para colaborar com toda a comunidade escolar, naquele que constitui 

atualmente um dos maiores desafios da sociedade – a Reinvenção da Escola. 

 

 A tecnologia tem evoluído continuamente, sendo a área da comunicação, até pela 

sua importância para o Ser-Humano, aquela na qual a evolução mais se faz sentir. A 
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comunicação à distância cria possibilidades cada vez mais próximas daquilo que é o 

contacto real entre as pessoas. 

 Na sequência das recomendações da Direção-Geral da Saúde e das recentes 

diretrizes do Ministério Educação, o exercício profissional da Psicologia nos 

Estabelecimentos de Ensino, face ao atual contexto pandémico, deverá decorrer em 

regime não presencial e em consonância com os princípios éticos e deontológicos 

definidos pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 A intervenção psicológica à distância envolve a prestação de serviços psicológicos 

com recurso a tecnologias de informação e comunicação, escrita ou com imagens, 

vídeos ou outro tipo de documentos, podendo envolver um ou mais intervenientes, em 

tempo real (ex. videoconferências ou redes sociais), ou realizar-se através da troca de 

emails. 

 

 Face ao exposto e visando uma atuação ajustada às especificidades, necessidades 

e contexto da comunidade educativa da EPADRC, os objetivos que norteiam o presente 

projeto visam:  

• Promover a prática de comportamentos pró-sociais e pró-saúde, através da 

partilha de informações quanto a medidas preventivas veiculadas pela DGS e 

pela OPP, atuando como mobilizadores sociais; 

• Prestar suporte emocional, através do incentivo à realização de atividades 

integradas em rotinas diárias adequadas e da partilha de estratégias 

psicoeducativas para lidar com o isolamento e com os efeitos do stress e 

ansiedade decorrentes do contexto pandémico; 

• Desenvolver expetativas de futuro, através da identificação e valorização de 

competências pessoais e da forma como estas podem ser trabalhadas na 

definição de objetivos. 

 

 Atendendo às demandas específicas da atual conjuntura escolar e aos objetivos 

propostos, definem-se de seguida as principais estratégias e metodologia de ação: 

1. Envio de mail para: anete.catulo@epadrc.pt  

2. Sinalização da situação (breve descrição) e identificação do(s) elemento(s)-alvo 

com indicação dos meios de contacto (telemóvel, email, telefone...); 
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a) Articulação com o(s) elemento(s)-alvo da intervenção, no sentido de definir 

estratégias que visem a exequibilidade do apoio e garantam a 

confidencialidade e a privacidade. 

3. Criação de um grupo de partilha numa rede social direcionada para temáticas 

específicas (ex. gestão da ansiedade; futuro escolar/profissional, etc.…);  

4. Colaboração com o Departamento de Educação Especial no que concerne a 

estratégias e práticas direcionadas para os alunos abrangidos pelo DL 54/2019, 

nomeadamente aqueles que beneficiam de medidas seletivas. 

 

 À guisa de conclusão, convém sublinhar que é natural sentirmo-nos assustados, 

uma vez que, nestas últimas semanas, o vírus tomou conta das nossas vidas, mas quanto 

mais informados estivermos sobre o tema e qual a melhor forma de lidarmos com ele, 

mais seguros nos sentiremos e mais facilmente conseguiremos vencer esta pandemia. 

Devemos ter presente que pensamentos positivos fazem-nos sentir melhor e ter mais 

ânimo e energia. Tentemos transmitir para nós próprios, para as nossas famílias, para 

os nossos alunos esses pensamentos positivos, e juntos e unidos certamente 

venceremos esta batalha. 

 

 

  Alcobaça, 15 de abril de 2020 

 

A Psicóloga do SPO 

Anete Catulo 

 

 

 

 

 

 


