
ADOLESCÊNCIA
E COVID-19



A pandemia do
novo

Coronavirus é algo
novo e cheio de
regras, podendo
tornar alguns de
nossos momentos

estressantes.



Em primeiro lugar, o tão falado
distanciamento social. E agora, como
ficar longe dos amigos???!

 Usar máscara

Tentar inserir comidas mais saudáveis.

Praticar exercícios, mesmo que dentro
de casa.

Fazer o possível para manter uma
rotina, como uma boa noite de sono,
apesar de querer ficar acordado
conversando com amigos, jogando na
internet.

Para tentarmos manter o controle desse
vírus e deixá-lo longe, devemos tomar 
 algumas atitudes.

Quais ??



Também, 
podemos tentar dar uma pausa

no uso de telefones, vídeo
games e computadores e fazer

algumas
trocas, como por exemplo, ler
um livro, assistir um filme ou

uma série na televisão,
conversar com os

familiares que moram conosco,
organizar o quarto (mesmo que

pareça algo chato, pode se
tornar algo legal), fazer alguma

receita diferente
com a família ou para ela.



Se você precisar
de ajuda, ou se
sentir triste,

estressado, fale
com um amigo,

uma pessoa
adulta com quem

você se sinta
confortável ou

algum
profissional
qualificado.

CONVERSE!!!



Se possível fique
em

casa, o isolamento
social é muito

importante para
diminuir o contágio.
Mantenha contato
com familiares e

amigos via internet
ou

telefone.



Vai chegar uma hora em que voltaremos
para a rotina da escola, mas e como vai

ser?
O básico já sabemos, lavar as mãos, usar

álcool em gel, cuidados ao espirrar e
tossir, entre outros.

Mas e a máscara, vamos ter que usar
também? 

E como vai ser com os
colegas?

 
E os abraços? 

E o distanciamento em sala de aula?
 

Com toda certeza teremos que nos 
adaptar a tudo isso, também com as

turmas reduzidas e com a falta de algum
 amigo na mesma sala.

Lembre-se também de não compartilhar
seus objetos de uso pessoal, como

garrafas de agua, toalhas, etc.



Mas, apesar de tudo, podemos
pensar que isso

tudo é passageiro. Não olhar
para essas coisas como formas

de controle mas sim,
como formas de cuidado e

prevenção, pois quando menos
esperarmos poderemos

voltar a abraçar os colegas,
compartilhar chimarrão,
visitar amigos e daremos

mais valor para todas essas
coisas.
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