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Aos pais/reponsáveis dos alunos da cidade de Kani 

 
Sobre os cuidados com as crianças nas medidas relacionadas 

 à doenças infecciosas 
 

Com a propagação global da infecção do novo Cornonavírus, a sociedade inteira está em estado de 

emergência. As crianças também vivem situações fora da rotina como a prorrogação do 

fechamento em caráter extraordinário das escolas, a limitação das saídas e da liberdade 

individual, entre outras. Acredito que os pais, além de estarem inseguros com a própria saúde e 

com a situação em que estão enfrentando, também se preocupam com a saúde física, emocional e o 

futuro de seus filhos. Sob essas condições, buscando compreender o comportamento das crianças,  

gostaria de apresentar as melhores providências a serem tomadas. Espero que essas providências  

possam colaborar no cuidado das crianças neste tempo de estado de emergência, servindo como 

referência caso necessitem. 

  

 
Reações e comportamentos que podem surgir nas crianças devido às medidas 

relacionadas à doenças infecciosas 
 
 Provavelmente sejam muitas as crianças que sentem forte estresse com as longas 

folgas escolares, a imposição de se conter em não sair de casa entre outras 

atividades canceladas.  

Também pode ser que hajam  crianças inseguras e com medo pensando: “ E se 

alguém da minha família pegar o vírus”, “Como será daqui para frente... ” 

Gostaria de apresentar exemplos concretos e as medidas adequadas. 

 

〇Reações e comportamentos das crianças 

Sintomas físicos → dor de barriga・dor de cabeça・insônia・falta de apetite・
cansaço, aborrecimento, etc. 

Sintomas emocionais → frustração・tristeza・instabilidade emocional・sensação 

de desamparo, etc. 

Sintomas no comportamento → ficam mais manhosos e mimados do que de 

costume・ficam rebeldes e agressivos・voltam a ter comportamento de um bebê 

 
Conscientizem-se que essas reações são óbvias em situações como esta.  
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〇Gerenciamento de informações 

Vamos tomar cuidado com as informações e noticiários sobre o Coronavírus que as 

crianças vêem repetidamente. Isso pode aumentar a insegurança e o medo ainda mais.  

Principalmente informações de internet e redes sociais que podem ser falsas.  

Conversem bem com a criança sobre a forma que devem obter informações seguras 

para que não sejam vítimas de boatos (fake news).  

 
〇Conexão 

  Para a prevenção da infecção, estamos em uma situação onde devemos manter 

certa distância entre amigos e conhecidos. Nessas condições, é importante manter 

contato com as pessoas através de telefone, SNS, etc.  Com a supervisão de um 

adulto, conservem os relacionamentos pessoais de seus filhos. Se possível, usar não 

somente mensagens por escrito, mas falar ao telefone para que possam ouvir a voz 

um do outro, conversar através de vídeos onde possam ver o rosto um do outro, isso 

também tem uma boa eficácia.  

Medidas cabíveis 
 

Se a criança disser que não está bem, que esta insegura, primeiramente ouvi-la 

atentamente. Os pais podem ajudar as crianças que não conseguem se expressar 

muito bem, a externar seus sentimentos, perguntando sobre as situações que 

possam estar lhe afligindo. Basicamente procurar aceitar e empatizar com a criança. 

Mas isso não significa que devam aceitar ou considerar excessos ou vontades 

incabíveis apresentadas pelas crianças. O importante é o discernimento, o equilíbrio 

entre o aceitar e o recusar. 

Vamos permitir que a criança extravaze o seu sentimento de insegurança e estresse. 

Respirar fundo e fazer alongamentos são simples, porém, tem um bom resultado. Na 

medida do possível fazer com que a criança movimente o corpo, faça exercícios 

físicos. Para as crianças que se expressam emocionalmente com mais intensidade, 

preparar algo com o qual possa descarregar seus sentimentos (bater, socar) usando 

uma almofada ou algo parecido.  

Atribuir somente atividades como assistir televisão, vídeos, ouvir música, ler livros 

etc, podem fazer com que as crianças enjoem e se cansem. Por isso, vamos fazer 

com que realizem atividades onde coloquem a energia para fora, como falar, 

desenhar, construir coisas, etc.  
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Mudando a reação dos adultos frente ao comportamento das crianças 
 

  Quando a criança derruba um prato e quebra, na hora olha para os pais. Nesse 

momento, ela está vendo qual será a reação deles, se vão gritar furiosamente ou se vão 

advertir calmamente. A criança observa e aprende ao ver qual a reação que os pais vão 

tomar nessas horas. Para a criança o mais importante além do fato em si é sua 

compreensão do ocorrido. 

Com a situação geral do Corona, os adultos costumam dizer “Esse ano está terrível”  “O 

futuro é incerto”. Ouvindo isso, as crianças passam a nutrir um sentimento negativo 

das circunstâncias ao seu redor. O ser humano inevitavelmente só dá atenção para 

aquilo que não tem ou aquilo que perdeu. Porém, além dessas situações negativas há 

várias situações positivas, por exemplo: O que tem ganho, o que tem consquistado, etc.  

Concentrando-se em coisas boas, o adulto passa a mostrar à criança  o modo de encarar 

as circunstâncias agradecendo por aquilo que possuem.  

  Mas isso não significa que devem reprimir os sentimentos e a emoção das crianças. 

Na medida do possível, o importante é compartilhar o sentimento de insegurança e 

cansaço. Com isso, procuramos ter não somente um diálogo buscando soluções (por que 

aconteceu isso, o que podemos fazer), mas também um diálogo expressando sua 

compreensão, conforto e apoio. Qualquer pessoa que não vê uma solução, resposta, 

acaba se cansando. O importante é compartilhar e desabafar aquilo que vem pensando e 

sentindo. 

  Costuma-se dizer que a palavra oposta de  “obrigado” é  “óbvio” . O que até agora era 

óbvio, como ter uma vida tranquila e segura, na verdade é algo que devemos agradecer. 

Vamos refletir sobre isso e valorizar cada uma delas, aprendendo também a sermos 

mais humildes. Essa situação é uma boa oportunidade para mudar também nossa visão 

dentro de casa.  

〇Organizar as atividades rotineiras 

Com os longos dias sem ir à escola, será que as crianças não estão com  a rotina 

bagunçada? Uma rotina em desordem afeta grandemente a área física e emocional das 

crianças. O mais difícil será a sua readaptação à rotina escolar quando as aulas 

voltarem. 

Não é só esperar esse vírus acabar, mas também estarem preparados para o reinício das  

aulas. Procurem ter sempre um horário fixo para as refeições, horário de dormir, entre 

outras atividades para acostumarem às atividades em grupo. Programar um horário 

para as atividades diárias ajuda a ter um cotidiano estável.  

(Parte do texto escrito, refere-se ao artigo Como melhorar a segurança das crianças durante a 

prevenção de doenças infecciosas extraído do [NIHON RINSHO SHINRIKAI ・ NIHON 

KOUKINSHINRISHI KYOUKAI・Save the children)] 
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Caso tenha alguma preocupação, procurem ajuda de alguém. O estado emprega 

conselheiros escolares para as escolas públicas ginasiais e a prefeitura para as 

escolas públicas do primário da cidade de Kani. Mesmo que as escolas estejam 

fechadas temporariamente, é possível realizarem consultas com os conselheiros. 

Caso sinta alguma insegurança ou esteja passando por dificuldades em relação ao 

comportamento de seus filhos, entre em contato a qualquer momento com a escola e 

caso necessite, a intérprete estará presente. É muito importante para as crianças 

que os adultos estejam tranquilos e seguros. Espero poder ajudar e ser útil aos 

alunos e aos pais. Desejo que todos tenham uma vida tranquila e segura.  

 

Conselheiro escolar da cidade de Kani・Supervisor: Satoshi Kawahara 

 

Atenção especial às crianças  
  
  Sabemos que com essa situação, os adultos estão preocupados com o serviço, com as 

despesas de casa, entre outras coisas, mas, é um momento onde devemos dar uma 

atenção especial às crianças. A infecção do Coronavírus é uma doença grave sim, mas, 

como dizia madre Tereza que ajudou várias pessoas pobres e doentes: “A pior doença é a 

solidão”. 

Levar em conta somente as preocupações que essa situação pode gerar, não é o 

suficiente para atender às necessidades psicológicas de nossas crianças. A saúde e o 

dinheiro também são importantes, porém, como diz na Bíblia: “O que uma pessoa 

procura é o amor imutável de alguém”. O maior cuidado que podemos ter por uma 

criança é expressar em palavras e atitudes que: “Independente do que aconteça, eu 

estarei aqui para protege-la e apoia-la”. São nessas situações críticas que devemos estar 

preparados para proteger nossos filhos. 

Não devemos somente esperar que esse pesadelo passe logo, mas usar essa situação 

como uma oportunidade para interagirmos mais com as crianças e mudar o modo de ver 

e pensar.  

Documentos que auxiliam no diálogo com crianças 
 Sobre o Coronavírus 

 
 O que é Coronavírus? - Voltado aos alunos das escolas primárias  

(Universidade médica Fujita / Departamento de doenças infecciosas) 

 Voltado às crianças: Poster procurando refrescar/distrair a mente. / Poster 

como lidar com sentimentos de insegurança 

 (Hokkaido rinshyo shinrishikai) 

 Vamos conhecer as 3 faces do Coronavírus (Nihon seijujisha) 

※Esses 3 documentos e muitos outros estão no Home Page “Situações emergenciais na 

comunidade e cuidados psicológicos”  (Ippan shakaihoujin nihon shinri rinsho gakkai) 


