
Saúde Mental e o
retorno às aulas

presenciais



Essa cartilha foi pensada com o objetivo de ajudar vocês,
estudantes, a refletirem sobre os últimos anos em que
estivemos em isolamento social e sobre o momento atual.
Durante esse tempo, lidar com tudo o que aconteceu foi,
sem dúvidas, adaptação constante. Isso impactou o
processo de ensino-aprendizagem e também a saúde
mental. Porém, durante todo esse tempo a Psicologia tem
trabalhado para auxiliar vocês, estudantes, e para  mediar
as relações com familiares, com gestores e com docentes. 

Atualmente, nessa transição para o retorno às aulas
presenciais, novos desafios se impõem e sabemos que
não é fácil. Por isso, trouxemos essa cartilha para
apresentar a vocês que o cuidado com a saúde mental
deve ser prioridade e a Psicologia Escolar e Educacional
pode te ajudar nessa transição. 

De quê se trata
essa cartilha?



Começando, vamos falar um pouco sobre o tempo
de isolamento e as aulas remotas?

Então... Todos passamos e ainda estamos passando por
uma Pandemia, a pandemia de Covid-19 causada pelo
vírus SARS-CoV-2. Sem dúvidas, nunca imaginaríamos
passar por isso, mas aqui estamos. Assim, um campo
bastante afetado pela onda de Covid-19 foi a educação,
pois uma das medidas preventivas contra a doença é o
distanciamento social, sendo necessário o distanciamento
físico não só de familiares, mas também de colegas de
turma,  de docentes e de todas as pessoas que envolvem
o cotidiano escolar.

O isolamento social provocou a suspensão de atividades
presenciais que não eram essenciais. Nas escolas e outras
instituições de ensino, conteúdos teóricos e práticos
passaram a ser ensinados através de recursos e
tecnologias específicas, ou seja, foi necessário utilizar na
educação formas alternativas de ensino chamadas
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).

 Tempo de
isolamento e as
aulas remotas 



Apesar de esse ter sido o melhor caminho para que
estudantes mantivessem a rotina de estudos, sabemos
que vários desafios se fizeram presentes, pois, somados
às novas dificuldades, existiam os desafios que já
acompanhavam o processo de ensino-aprendizagem
antes da pandemia. 

Para isso, passamos e ainda estamos passando pela
constante experiência de adaptação. O isolamento social e
as aulas remotas foram adaptações à realidade do Covid-
19. Nessa realidade, vivemos momentos totalmente
diferentes do que havíamos vivido, evitamos sair para não
nos contaminarmos e para não contaminar quem vive
conosco, passamos por momentos de perdas e
preocupações, desfizemos nossa antiga rotina e criamos
novas. E cada pessoa viveu o período de isolamento e de
aulas remotas de forma muito particular, em que não
existe o certo ou o errado, mas somente modos diferentes
de se adaptar. Nesse contexto, a saúde mental de
muitos/as foi abalada e até hoje se convive com esse
impacto.

Então, como lidamos com os velhos e novos desafios?

 Tempo de
isolamento e as
aulas remotas 

Mas, espera aí, o que é saúde mental?



Saúde mental é um conceito complexo que abrange
múltiplos fatores. Quando falamos em saúde mental,
tratamos sobre um estado de bem-estar e de qualidade de
vida que dependem não só da pessoa, mas também das
condições familiares, das condições de moradia, aspectos
financeiros, alimentação, condições de saneamento, trabalho
e renda, acesso a bens e serviços que contribuem para a
condição de estar saudável.

Por isso, é necessário olhar para o indivíduo como um ser
integral, em que o corpo, mente e ambiente dialogam de
acordo com as necessidades da pessoa. Assim, a saúde
integral perpassa pelas condições de saúde mental,
equilíbrio social e condições adequadas de vida. Saúde
mental, então, não significa apenas a ausência de sofrimento
psíquico, mas o diálogo saudável entre todas as áreas da
vida de uma pessoa.

Para resumir: ter saúde mental de qualidade é estar bem
com você e com as outras pessoas!

O que é saúde
mental?



O que é saúde
mental?

Com a Pandemia de Covid-19, a atenção à saúde como
um todo foi destacada e o bem-estar e a saúde mental
foram diretamente afetados. Isso aconteceu pois foi uma
situação totalmente nova e não houve preparo para lidar
com tantas mudanças e ocasiões ameaçadoras ao
mesmo tempo. Todos/as, de alguma forma, se abalaram.
Nesse cenário, pessoas ficaram constantemente
preocupadas, inseguras, em estado de alerta e com a
sensação de falta de controle.

Mas todos/as lidaram da mesma forma?

A resposta é NÃO.

A reação de cada pessoa foi bastante
única, não existindo reação certa ou
errada. Por isso, a improdutividade, a
insegurança e a ansiedade vivida por
muitos/as durante esse tempo foram
modos de o corpo e mente lidar com
esse contexto desconhecido. Em muitas
situações, era impossível não se abalar,
pois isso faz parte da nossa humanidade.
E tá tudo bem se abalar, se descobrir
frágil, ficar triste... O importante é que
encontremos formas de nos mantermos
saudáveis mentalmente, resolvendo os
problemas que são impostos e
superando os desafios do dia a dia.



Para isso, criar rotinas, ter momentos de lazer, se
alimentar de modo saudável, ter uma rede de apoio,
realizar atividades de relaxamento e tantas outras práticas
de autocuidado podem nos ajudar. A psicoterapia também
é uma ótima alternativa no cuidado com a saúde mental,
pois na psicoterapia há o auxílio na resolução de impasses
do cotidiano e de problemas que possam surgir. Ou seja,
cuida-se tanto do presente quanto das situações do futuro
proporcionando bem-estar e qualidade de vida.

O processo de autoconhecimento também é mediado
pela psicoterapia, pois é a partir desta que se entende
melhor os medos, atitudes, hábitos e formas de
autorrealização da pessoa. Isso promove maior sensação
de controle sobre si e sobre as situações. E,
consequentemente, promove o cuidado com a saúde
mental.

No espaço escolar, o/a psicólogo/a não tem o papel de
realizar atendimentos psicoterápicos. Mas, apesar disso, o
seu trabalho é essencial para a promoção de saúde
mental nesse contexto.

O que é saúde
mental?

Então, como a Psicologia atua no âmbito
escolar?



O trabalho da Psicologia no contexto escolar é bastante
complexo e tem o importante papel de contribuir para a
promoção de conscientização de papéis, funções e
responsabilidades das pessoas envolvidas nos contextos
educacionais. 

Assim, os/as psicólogos/as escolares atuam como
integrantes da equipe escolar. E esse trabalho é composto
por diversas ações e dimensões: realiza mapeamento da
instituição em que atua a fim de colaborar nos processos
avaliativos e nos planejamentos da instituição,
contribuindo para análises e reformulações no contexto
educacional; desenvolve uma escuta psicológica,
construindo espaços de diálogo entre as pessoas
participantes desse contexto, mediando processos
relacionais de desenvolvimento e aprendizagens.

Além disso, o/a profissional da Psicologia auxilia o trabalho
coletivo na instituição escolar, promovendo
conscientização das práticas pedagógicas, bem como
melhoras nas relações sociais e nos processos de gestão.
E realiza o acompanhamento dos processos de ensino e
de aprendizagem, direcionando o/a docente sobre a
importância de sua mediação nesse processo,
favorecendo a disseminação de experiências educativas
bem sucedidas. 

Psicologia no
âmbito escolar



Desse modo, os/as psicólogos/as escolares
desempenham múltiplas funções. Todas com o objetivo
de proporcionar um ambiente escolar mais construtivo,
mais saudável e também um ambiente no qual o processo
de ensino-aprendizagem esteja contextualizado com a
realidade estudantil. A atuação lida diretamente com
vocês (estudantes), seus familiares, gestores da instituição
e docentes.

      Como ocorre o trabalho da Psicologia no IFAL?

Esse trabalho ocorre através de 3 programas principais: o
Programa Aprendizagem e Psicologia (PAP), o Programa
de Intervenção Psicológica (PIP) e o Programa de
Orientação Profissional (POP). O primeiro programa
caracteriza-se por ações voltadas à aprendizagem, em
que é função do/da profissional de Psicologia dialogar
saberes com a Pedagogia, com os/as docentes e
coordenações com o objetivo de ampliar as possibilidades
de ensino-aprendizagem. O/a profissional também deve
participar das reuniões pedagógicas, promover ações que
dialoguem com várias áreas de saber, e utilizar
informações importantes sobre o desempenho dos/as
estudantes para orientar a intervenção da Psicologia
nesse contexto.

Psicologia no
âmbito escolar



Resumindo, o Programa Aprendizagem e Psicologia
pode ajudar quando...

... vocês sentem dificuldades de adaptação no IFAL.

... vocês sentem dificuldades no processo de
aprendizagem.
...vocês estão com dificuldades para organizar suas
atividades e rotina escolar.
... vocês sentem desmotivação e pensam ou querem
desistir do curso no IFAL.
... outras situações que ocorrem dentro ou fora da escola
e atrapalham o desempenho acadêmico.

O Programa de Intervenção Psicológica está diretamente
voltado ao corpo discente e compete ao/à profissional de
Psicologia realizar entrevista inicial com o/a estudante
que procura o serviço de forma espontânea ou por
encaminhamento, para acolher e compreender as
demandas apresentadas. Além disso, o/a profissional
deve intervir nas demandas por meio de técnicas, teorias
e saberes da ciência psicológica aplicada no âmbito
educacional, e deve ajudar o/a estudante na elaboração e
prática de estratégias de resolução de conflitos.

 
Através do PIP, o/a psicólogo/a realiza acolhimento de
demandas relacionadas à saúde mental dos/as
estudantes por meio da escuta e diálogo. Também são
realizados encaminhamentos, quando necessário.

Psicologia no
âmbito escolar



Resumindo, o Programa de Intervenção Psicológica
pode ajudar quando...

... vocês estão passando por qualquer situação (dentro ou
fora da escola) que cause sofrimento psíquico. Podem ser
situações de violência doméstica e/ou sexual, bullying,
desejo de cometer suicídio, autolesão, uso abusivo de
álcool e outras drogas, ansiedade, humor depressivo e
muitas outras situações.

O Programa de Orientação Profissional é caracterizado
por acompanhar os/as estudantes no processo de
escolha profissional, auxiliando no processo de
autoconhecimento e ajudando o/a estudante a elaborar o
projeto profissional. Além disso, tem como objetivo
promover o desenvolvimento de habilidades e autonomia
nos processos de tomadas de decisões durante a
intervenção e após, pois esse processo é contínuo.

Psicologia no
âmbito escolar



Resumindo, o Programa de Orientação Profissional
pode ajudar quando...

... vocês estão em dúvida sobre qual curso de ensino
superior querem fazer após concluir o curso técnico
(integrado ou subsequente) no IFAL.
... vocês estão em dúvida sobre quais caminhos seguir
após a conclusão do curso.
... vocês não estão se identificando com o curso técnico
ou de ensino superior que estão fazendo.
... vocês precisam de um auxílio no processo de tomada
de decisões para sua inserção no mercado de trabalho.

Psicologia no
âmbito escolar

Desse modo, esses três programas e o trabalho
interdisciplinar com o serviço social, a
enfermagem e a nutrição são essenciais pois,
através deles, o/a psicólogo/a pode atuar com
ações que promovem saúde mental. Pois
questões pedagógicas, familiares, dúvidas na
carreira profissional e tantas outras situações são
geradoras de sofrimento psíquico, por abalarem a
pessoa que vivencia esses conflitos.



Durante a pandemia foi necessário mudar de cenário, as aulas
que eram ministradas em sala de aula precisaram ser
interrompidas para pensarmos na melhor alternativa de como
continuar o processo de ensino e aprendizagem, com os menores
riscos à saúde de vocês estudantes. A rede pública de ensino
ficou um tempo analisando a situação até decidir que iniciaria o
ensino remoto, e, desde então, nos envolvemos neste processo
que já foi inteiramente remoto, híbrido e agora totalmente
presencial. 

Com o ensino remoto, foi necessário que psicólogos e psicólogas
da área escolar e educacional se adaptassem ao novo cenário.
Porém, essa mudança não foi fácil, ela esteve envolvida por
diversos tensionamentos, angústias, desafios e desenvolvimento
de novas possibilidades de atuação. A Psicologia atuou
oferecendo suporte emocional a vocês, estudantes, e aos demais
que fazem parte da comunidade escolar. 

Agora que vocês já conhecem como a Psicologia
atua no contexto escolar do IFAL/Penedo, que tal
conhecer melhor um pouco de como foi o trabalho
desse setor durante o ensino remoto?

Psicologia durante
o ensino remoto

Então, diante desses desafios, quais foram
as estratégias adotadas?



É verdade, o trabalho da Psicologia foi bastante desafiador, pois
as estratégias eram limitadas. Foi necessário utilizar telefonemas,
conversas por aplicativos, plataformas de vídeo-chamada no
lugar da escuta e do olho no olho que eram possíveis nos
contatos presenciais, nas intervenções que aconteciam em
diferentes espaços da instituição escolar. Mesmo assim, nós
podemos perceber que, apesar das limitações existentes nas
intervenções e escutas à distância, ainda foi possível dar o
suporte que colaborou com a saúde mental de muitos/as
estudantes e participantes da comunidade escolar. 

Outras possibilidades de intervenção que surgiram com o tempo
foram através das lives no YouTube, eventos no Google Meet, e
publicação de materiais - os quais envolveram temáticas de
relevância e que pudessem ajudar vocês - tanto no Instagram do
IFAL/Penedo (@ifalpenedo), quanto no Instagram da Assistência
Estudantil do IFAL/Penedo (@ae.ifalpenedo). 

Recentemente, uma das atividades que contou com a
contribuição da Psicologia durante o ensino remoto foi o 1º Ciclo
de Rodas de Conversa, com temáticas pensadas para ajudar
vocês, estudantes, com demandas que surgiram a partir do
ensino remoto. Essas rodas de conversa envolveram a
Psicologia, a Assistência Social, a Pedagogia e, principalmente,
vocês.

Psicologia durante
o ensino remoto

Mas e as/os outras/os psicólogas/os do
IFAL, como lidaram com o ensino remoto?

 



Cada profissional teve uma forma específica de entender e
lidar com o ensino remoto, mas as estratégias disponíveis
nesse momento eram bem parecidas para todos/as. Além
disso, as psicólogas e os psicólogos de todo o IFAL se
reuniram de forma online para conversar, compartilhar
vivências e produzir materiais para o Instagram de
Psicologia do IFAL (@psicologiaifal). Dessa forma, todos/as
colaboraram com vocês, estudantes, ao compartilharem
conteúdos que ajudaram a manter a saúde mental e
também ajudaram com dicas para momentos bastante
desafiadores, como foi o caso do Enem 2020. Assim,
através dessas reuniões, os/as profissionais ajudaram
vocês e também se ajudaram na superação dos desafios.

Podemos perceber como, mesmo diante de todas as
dificuldades e empecilhos que surgiram junto à pandemia e
ao ensino remoto, a Psicologia se fez e se faz presente,
auxiliando de formas diferentes mas com o mesmo intuito
de contribuir para que vocês passem por esse período da
melhor forma possível.

Psicologia durante
o ensino remoto

E agora, depois de tudo o que
já passamos com o ensino
remoto, como está sendo a
volta às aulas presenciais?



Nós compreendemos que, do mesmo modo em que houve
desafios na transição do ensino presencial para o ensino
remoto, vocês estão tendo dificuldades na volta às aulas
presenciais. Sabendo disso, é necessário um planejamento
para que essa transição aconteça da melhor forma possível. 

Passamos por todo o processo de ensino remoto, o ensino
híbrido veio como uma surpresa, mas também nos
adaptamos a essa nova fase. Agora que vivenciamos o
ensino 100% presencial, um novo desafio está sendo
enfrentado.

Desafios da transição das
aulas remotas para as

aulas presenciais 
 

Então, agora que voltamos a ter aulas presenciais, vai
ser do mesmo modo que era antes da pandemia?

É importante enfatizar que voltar às aulas presenciais não
significa retomar de onde paramos. Não somos mais os/as
mesmos/as e as mudanças que aconteceram na educação nos
afetaram de formas diferentes. Por isso, precisamos estar cientes
de que existem impactos emocionais que afetam todos/as que
estão envolvidos/as na comunidade escolar.

Muitos de vocês iniciaram outras atividades enquanto estudavam
no ensino remoto, e sabemos o quanto essa transição pode ser
difícil. Sabemos também da quantidade de estudantes que
abandonaram seus cursos e a taxa de evasão escolar tem
aumentado, de modo que o retorno às aulas presenciais pode ser
um potencial agravante para tudo isso. Porém, queremos
enfatizar a importância desse retorno na vida de vocês! É um
recomeço, novas oportunidades surgirão e nosso desejo é que
vocês concluam seus cursos e sigam em frente aprendendo
mais e mais e acessando os mais variados espaços através dos
estudos.



Na volta às aulas presenciais ainda vamos
precisar seguir os protocolos de biossegurança?

 
A resposta é SIM.

 
Os protocolos de biossegurança permanecem, e esse é
mais um desafio do qual contamos com a ajuda de
vocês. Estejam sempre atentos/as ao distanciamento
social necessário, não compartilhem materiais com os/as
colegas de classe, mantenham os seus materiais sempre
higienizados e permanecerá obrigatório o uso das
máscaras de proteção. Destacamos a importância de
estar com a vacinação em dia! 

Juntos, o setor de Psicologia está comprometido a
auxiliar vocês de todas as formas que forem possíveis
para fazer o retorno às aulas presenciais acontecer da
melhor maneira. O nosso propósito sempre foi colaborar
com a saúde mental de vocês, e esse objetivo com
certeza permanecerá!

Desafios da transição das
aulas remotas para as

aulas presenciais 
 



Diante de tudo o que apresentamos até aqui, destaca-se a
importância da Psicologia para auxiliar na saúde mental de
vocês, estudantes, que estão passando mais uma vez por
esse processo de transição no modo de ensino.

Como o setor de
Psicologia pode ajudar a
manter a saúde mental

durante essa transição? 
 

Quais as ações que o setor de Psicologia
pode adotar para auxiliar nessa transição?

 
 

ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO

Para ajudar a amenizar os impactos emocionais que a
retomada das atividades presenciais podem gerar, a
Psicologia pode adotar estratégias de acolhimento, criar
espaços de escuta e debate (rodas de conversa, grupos
de discussão, entre outros) a fim de que vocês possam
expressar possíveis dúvidas ou receios acerca das
atividades presenciais.

AÇÕES QUE AVALIEM AS 
POSSÍVEIS DIFICULDADES

A Psicologia também pode ajudar na realização de
avaliações e ações que identifiquem possível
desmotivação, falta de engajamento ou até fatores
psicossociais que têm dificultado a permanência na
escola. A Psicologia no contexto escolar poderá executar
ações e intervenções que envolvam vocês estudantes,
os/as docentes e até mesmo seus pais, mães ou outros
responsáveis.



Como o setor de
Psicologia pode ajudar a
manter a saúde mental

durante essa transição? 
 

Quais as ações que o setor de Psicologia
pode adotar para auxiliar nessa transição?

 
 

IDENTIFICAR SINAIS DE 
ADOECIMENTO MENTAL

Muitas vezes é difícil identificar uma situação de sofrimento, ou
até mesmo aceitar que a nossa saúde mental não vai bem. A
Psicologia pode ajudar vocês a entender melhor o que está
acontecendo e auxiliar a passar por esse momento cheio de
mudanças e que pede uma nova forma de adaptação.

AMPLIAR A COMUNICAÇÃO

O setor de Psicologia pode orientar os/as profissionais que
compõem a comunidade escolar a terem conversas com
vocês. Esses momentos são excelentes oportunidades para a
expressão de sentimentos e pensamentos acerca do que
estão vivenciando com o retorno às aulas presenciais. Desse
modo, vocês podem se sentir mais confiantes em relação ao
setor de Psicologia e também aos outros/as profissionais que
forem mais próximos para conversar sobre qualquer assunto
que considerarem necessário.

INCENTIVAR UM ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL E
PRAZEROSO 

A Psicologia também estimula vocês à aquisição de bons
hábitos de sono, a realização de atividade física, a adoção de
hábitos alimentares saudáveis e a manutenção de um
equilíbrio saudável entre estudo e lazer. Nessas ações,
contamos com a ajuda dos/as outros/as profissionais que
compõem a Assistência Estudantil do IFAL/Penedo.



Como o setor de
Psicologia pode ajudar a
manter a saúde mental

durante essa transição? 
 

Quais as ações que o setor de Psicologia
pode adotar para auxiliar nessa transição?

 
 

 FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES 
E A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

A Psicologia pode atuar orientando os/as docentes e
responsáveis em relação à comunicação frequente para uma
participação ativa na vida escolar dos estudantes.

FOCO NOS ASPECTOS POSITIVOS 

Sabemos que muitos são os desafios do retorno às aulas
presenciais, mas a Psicologia pode ajudar vocês não só em
relação às dificuldades, como também poderá auxiliar na
visualização dos aspectos positivos que existem no retorno às
aulas presenciais.

DESENVOLVER MAIOR EMPATIA

É fundamental que vocês sintam acolhimento e compreensão
diante das grandes mudanças que vêm acontecendo desde o
início da pandemia. A Psicologia também pode promover
ações que envolvam a comunidade escolar no sentido de
ampliar a empatia ao que está sendo vivenciado e facilitar
uma comunicação eficiente.



Como o setor de
Psicologia pode ajudar a
manter a saúde mental

durante essa transição? 
 

Quais as ações que o setor de Psicologia
pode adotar para auxiliar nessa transição?

 
 

DESENVOLVER IMPORTANTES HABILIDADES

Para manter a saúde mental, podemos desenvolver práticas
educativas e de socialização emocional. Além disso, podem
ser feitas intervenções envolvendo o aprendizado de
estratégias cruciais, como regulação emocional, resolução de
problemas, habilidades sociais, entre outros.

PROMOVER FLEXIBILIDADE

A Psicologia pode orientar cuidadores/as e docentes na
adoção de estratégias para promover uma rotina mais
organizada e adaptada ao novo contexto e com estratégias
de apoio para realização das tarefas escolares.

AUMENTAR O QUANTITATIVO 
DE FEEDBACKS POSITIVOS 

A Psicologia pode contribuir com discussões junto aos/às
docentes para que eles aumentem os feedbacks relacionados
aos aspectos positivos que vocês desempenham,
contribuindo para que continuem tendo sucesso nessas áreas
e sintam mais vontade de adquirir novos conhecimentos,
sabendo que são apoiados/as nesse processo.



Quais as ações que o setor de Psicologia
pode adotar para auxiliar nessa transição?

 
 

LIDAR COM O ESTRESSE 

Promover o aprendizado de estratégias para lidar com o
estresse é fundamental! Nós queremos incentivar vocês a
tentar viver de uma forma mais saudável, iniciar e manter
bons relacionamentos, reavaliar os seus pensamentos e
buscar estratégias que ajudem a regular emoções
desagradáveis associadas às situações estressantes, assim,
torna-se mais possível reduzir os fatores que causam
estresse, entre outros.

E AÍ, CONSEGUIRAM ENTENDER
COMO A PSICOLOGIA PODE

AJUDAR VOCÊS NO RETORNO
ÀS AULAS PRESENCIAIS?

 

Como o setor de
Psicologia pode ajudar a
manter a saúde mental

durante essa transição? 
 



Qualquer dúvida podem nos procurar através
do e-mail (psicologia.penedo@ifal.edu.br), e
fiquem sempre ligados/as nas redes sociais da
Assistência Estudantil e do IFAL/Penedo, por lá
são publicados conteúdos que podem ajudar
vocês e informar sobre as atividades que serão
realizadas! 
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VOLTA  E  A  SUA
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