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Lembre-se que estamos todos 
na mesma situação e os 
cuidados afetam toda a 

sociedade.



É IMPORTANTE SE 

INFORMAR, PORÉM...



Evite informações desnecessárias!

Tente não ficar conectado o tempo todo com as notícias, isso 
aumenta a sensação de incertezas e aumenta preocupações. 

Se perceber que isso te deixa mal, dê um tempo e vá ver ou 
fazer coisas que gerem bem estar. 



Como indivíduos, nos organizamos em
sociedade por meio da interação social.
Portanto, durante períodos de isolamento,
algum mal estar psicológico pode se
instalar, fragilizando nossa capacidade de
adaptação e reação ao estresse do
confinamento, produzindo respostas
fisiológicas e emocionais que podem
impactar nosso sistema imunológico e a
condição de equilíbrio mental para
enfrentamento de situações adversas.



Perceba o que você pode aprender com tudo o 
que está passando!
Olhe a situação de forma realista sem entrar 
em ansiedade e pânico!

Descubra qual o seu melhor jeito de passar por 
tudo isso e lembre-se que isso não durará para 
sempre.



Estar isolado não é uma punição e sim
uma preservação e contribuição para o
bem estar de todos. Permanecer em casa
por alguns dias é necessário, mas não é
uma condição definitiva.

EM BREVE, TUDO VOLTARÁ AO NORMAL!



Utilize toda tecnologia disponível para manter-
se conectado com as pessoas que você estima.

Junte-se aos seus familiares e amigos, 
promovendo boas conversas por meio de 

videochamadas, telefonemas ou mensagens.



EVITE  FICAR SEM FAZER NADA.

MANTENHA-SE 

ATIVO E PRODUTIVO.

1. Faça exercícios;

2. Ouça uma música que goste; 

3. Leia um bom livro;

4. Coloque em ordem as atividades escolares;;

5. Arrume seu armário de roupas e ajude nas 
tarefas da casa;

6. Aproveite para conversar com a família e 
amigos que não conversa a tempos.



Tente fazer as coisas nos mesmos horários e criar uma rotina 
de alimentação, bate papo online, autocuidado, assistir um 

filme, leitura e estudo das matérias. 

Isso ajudará o dia a acontecer de um jeito mais organizado e 
tranquilo, além de estar atualizado com os conteúdos da 

escola.



Uma ideia de quadro de horário...



OUTRAS DICAS PARA OCUPAR O 

TEMPO EM CASA







1 – Busquem sites confiáveis na internet (sugeridos em nosso 

site em REVISTA - LINKS INTERESSANTES) ;

2 - Iniciem a leitura dos livros extraclasse adotados;

3 - Consultem e utilizem para estudo os endereços impressos 

na frente dos livros didáticos, que dão acesso a plataformas 

educativas das editoras;

4 - Alunos do Ensino Médio, acessem a PLATAFORMA ELEVA, 

que tem uma riqueza enorme de conteúdos pedagógicos.





A nossa equipe de Direção, Coordenação, 
secretaria e psicologia está em home office, 

ou seja, 
estamos trabalhando remotamente, de casa e 

qualquer dúvida que tenham, poderá ser tirada 
com as Coordenações pelos e-mails a seguir: 

EF1 – Fátima Cruz - mariadefatima.cruz@colegioplinioleite.com.br

EF2 – Eliane Pinho - eliane.pinho@colegioplinioleite.com.br

EM – Rosely Gomes - rosely.gomes@colegioplinioleite.com.br  

Secretaria/Direção Pedagógica - secretaria@colegioplinioleite.com.br

PSICOLOGIA–Roxane Guedes - roxane.guedes@colegioplinioleite.com.br




