
Como posso ajudar meu filho se ele estiver 
preocupado durante esse bloqueio? 

Um guia simples para pais e responsáveis 

  

Este é um momento assustador para todos nós. Quando adultos, nos sentiremos 
ansiosos quando assistirmos às notícias e vermos como o Covid-19 está causando 
danos. Como pais, preocupamo-nos com o modo como nossos filhos irão lidar com 
esses sentimentos.  

Os jovens nem sempre sabem o que fazer quando se sentem preocupados, tristes 
ou assustados. Eles nem sempre entendem esses sentimentos ou sabem as 
melhores maneiras de lidar com eles. Gostaríamos de lhe oferecer algumas idéias 
para ajudá-lo a apoiar seu filho: 

  

Devo parar meu filho de olhar para a mídia? 

Não podemos impedir que os jovens ouçam notícias sobre o Covid-19. Por mais que 
desejemos protegê-los , desligar a TV e as mídias sociais pode piorar as coisas. 

No entanto, é uma boa idéia limitar a quantidade de tempo que eles passam lendo e 
ouvindo notícias sobre isso. Se estivermos cercados de más notícias - nos 
sentiremos mal. É assim que nosso cérebro funciona.  

Um recurso confiável e amigo da criança que costumamos usar na escola 
é: bbc.co.uk/ newsround . 

  

O que devo dizer ao meu filho? 

O bloqueio nos dá a chance de conversar com nossos filhos regularmente e sem a 
necessidade de pressa. Você pode começar perguntando sobre as preocupações 
deles. Seja honesto! Diga a eles que compartilha esses medos e dê respostas 
simples de fontes confiáveis.  

Talvez você possa mostrar a eles como encontrar respostas em sites 
como https://www.gov.uk/coronavirus e https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/ .  É bom que as crianças vejam como os adultos também não têm todas 
as respostas. Mostre a eles que não há problema em ficar confuso, mas há muitos 
lugares para procurar ajuda. 

  

O que posso fazer pelo meu filho? 

O mundo parece ter virado de cabeça para baixo! Quando as coisas são incertas, 
realmente ajuda as crianças a ter uma rotina. Mesmo que nossos dias pareçam 
muito diferentes no momento, podemos dar estabilidade a nossos filhos fazendo um 
cronograma com eles. Criar tempo para o trabalho na escola, mas também para se 
divertir, brincar, comer e manter contato com amigos e familiares. É surpreendente a 
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rapidez com que estabelecemos novas rotinas - e a sensação de segurança que 
elas nos dão! 

  

Mais importante: 

Certifique-se de cuidar de si mesmo. Quando nossos filhos vêem nosso estresse, 
isso também pode fazê-los sentir-se aborrecidos. Faça as coisas que você 
gosta. Dê um passeio, leia um livro, mergulhe no banho ou mexa no jardim.  

  

Todos nós precisamos nos dar um tempo com as más notícias que parecem estar 
cercadas agora. É fácil sentir-se oprimido e incapaz de lidar.  

Se for esse o caso, para você ou seu filho, há pessoas na escola todos os dias, que 
estão aqui para você.  

Ligue-nos: 0161 882 1150 

Ou envie um e-mail para: admin@chorltonhigh.manchester.sch.uk 

Poderemos direcioná-lo para o serviço certo. 

  

Nunca se esqueça, estamos todos juntos nisso. Você e seu filho não estão 
sozinhos. 
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