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FICHA TÉCNICA
Este documento continua  documentos e  etapas anteriores do Projeto Adolescer e foi elaborado na fase de

desconfinamento geral, a 19 de abril de 2021.

O documento está alinhado com os trabalhos desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e por diversas

autoridades de saúde internacionais e também a nível nacional, com as considerações e estratégias veiculadas pela

Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) como suporte ao bem-estar mental e psicológico durante o surto COVID-19.

A ocorrência do 2º confinamento geral, um ano após o primeiro, levantou novas questões e problemas associados  à

saúde física e psicológica dos jovens na adaptação a um novo regresso a casa, levando à necessidade de trabalhar

intencionalmente e de forma sistemática a (re)adaptação a um regresso à nova normalidade da vida quotidiana.

Os conteúdos deste documento são baseados em estudos recentes sobre a temática COVID-19 e saúde mental ,

articulando as mais recentes abordagens da Psicologia do Desenvolvimento, da Psicologia Social e da Intervenção

Psicológica Positiva, cumprindo mais uma vez o seu objetivo primário de contribuir para o bem-estar, crescimento e

desenvolvimento positivo de adolescentes e jovens neste momento de adversidade associada à crise pandémica

COVID-19.
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Embora em desconfinamento, as medidas para ajudar a diminuir a

velocidade de propagação do vírus COVID-19 continuam a existir. A

existência de uma vacina e a vacinação de toda a população

asseguram a esperança no futuro.

Nesta fase, queremos ajudar-te a retomar a tua vida quotidiana com

os teus amigos, na escola e nas tuas restantes atividades diárias,

com segurança e protegendo-te a ti e aos outros. 

Sabemos que todas estas alterações  repentinas e inesperadas,

exigem de todos nós coragem e resiliência. Por isso, continuamos a

dar-te algumas sugestões que te vão ajudar neste período de

desconfinamento!

 

Estamos num período

de desconfinamento,

voltando às diversas

tarefas e contextos da

nossa vida quotidiana.

E agora??



MANTÉM-TE

 ATUALIZADO/A
MANTÉM-TE

 PEDE AJUDA

COVID-19

MANTÉM UMA 

 ATITUDE
POSITIVA

FAZ

 EXERCÍCIO FÍSICO  ALIMENTAÇÃO
EQUILIBRADA

MANTÉM UMA

 EM CONTACTO  RELAXA  ROTINAS
RE(CRIA) AS

PARA O QUE FOR PRECISO



 1. MANTÉM-TE
 ATUALIZADO/A

Sabias que... 

consultar fontes fidedignas

como a OMS, DGS, SNS continua

a ser importante nesta fase?

Estas estão em constante

atualização, permitindo-te

acompanhar o que deves saber

e fazer de forma segura.

COVID-19

Já sabemos como a exposição constante a notícias menos 

positivas pode aumentar emoções menos positivas, como a

ansiedade, medo, preocupação. No entanto, também sabemos que

existem várias coisas positivas a acontecer todos os dias!

Tenta acompanhar notícias positivas que te mostram como os

problemas vão sendo resolvidos e como a ciência evoluiu

oferecendo novas soluções para restabelecermos o nosso bem-

estar físico e psicológico nesta situação pandémica. 

Para te ajudar neste processo propomos-te a Atividade 1.

 



MANTÉM-TE
 

Sabias que... 

a interação social é essencial

para fortalecer a tua

capacidade de resiliência e

reduzir sentimentos de

solidão e aborrecimento?

Durante o confinamento, foi necessário reduzir ao máximo as 

interações presenciais. Agora que já podes estar com outras pessoas,

relembramos a importância das interações em presença e como elas

contribuem para o teu bem-estar!

 EM CONTACTO
 2.

A saúde e bem-estar psicológico estão fortemente associados às relações

que manténs com os teus amigos, familiares, colegas e professores.

Como tal, é importante manteres o contacto tendo em conta as normas de

higiene e segurança. Podes até conjugar interação presencial e online! 

Deixamos-te algumas sugestões na  Atividade 2.

 



Sabias que... 

Agora que já podes retomar muitas das

atividades no exterior, nomeadamente

as de lazer, estas podem ser uma 

 estratégia para relaxares e

ultrapassares momentos mais difíceis e

exigentes? E podem ainda  melhorar a

tua concentração noutras atividades?

 
As atividades de lazer têm um impacto muito positivo na saúde

física e psicológica, sendo uma oportunidade para relaxar e

recuperar emocional, física e cognitivamente de momentos de

cansaço, ajudando a recarregar "baterias".

Com o levantamento das restrições associadas ao

confinamento, há mais atividades ao ar livre através das quais

podes aproveitar para relaxar!  

Na Atividade 3. podes encontrar uma atividade que te vai ajudar.

 3. RELAXA



DESAFIO

 

(RE) CRIA

 AS ROTINAS

É importante (re)criares as tuas rotinas nesta fase de

mudança e (re)adaptação após o confinamento. Assim, 

 estabelece horas de sono saudáveis e programa as várias

refeições do dia,  ajustando ao teu horário escolar. Não te

esqueças de incluir tempo para lazer na tua rotina!

Com a Atividade 4.  poderás colocar à prova a tua criatividade

na (re)organização da tua rotina.  

 

Sabias que... 

criares as tuas rotinas 

 ajuda-te a ter mais

controlo sobre o teu dia

a dia e contribui para a

tua saúde física e

mental? 

 

 

 4.



DESAFIO

 

FAZ

 EXERCÍCIO FÍSICO

 

O exercício físico contribui para uma melhor saúde.  Pode ajudar-te a

sentires mais energia (física e mental) e dar-te uma sensação de força e

confiança!

Agora que podes estar novamente com outras pessoas, o exercício físico

pode ser uma boa oportunidade de criares e melhorares as tuas relações

sociais e sentires-te melhor contigo próprio.

Vê como te podes exercitar na Atividade 5. 

 

 

Sabias que... 

 o exercício físico regular pode

melhorar a tua autoestima,

memória, criatividade e

qualidade do sono? E ajuda-te

ainda a reduzir a ansiedade e o

stress?

 

 

 5.



MANTÉM UMA

 ALIMENTAÇÃO
EQUILIBRADA

A adoção de uma alimentação saudável e equilibrada, além de

ajudar a restabelecer os níveis de energia do teu corpo, tem um

papel importante no teu desenvolvimento cognitivo e no teu

rendimento escolar. 

Agora que voltaste à escola aproveita para preparares os teus

lanches mais saudáveis.

Sabe como podes ter um papel ativo na tua alimentação com a

Atividade 6. 

 

 

Sabias que... 

cerca de 25% da tua

ingestão energética diária

provém dos  lanches? 

 6.



DESAFIO

 

MANTÉM UMA

ATITUDE POSITIVA

 

Sabias que...

face à mesma situação, podes ter

emoções positivas e negativas? Por

exemplo, ficares contente por

poderes desconfinar e estar com os

teus amigos, mas ao mesmo tempo

ficares apreensivo/a por ainda

existir possibilidade de contágio.

 

 

 
Com o desconfinamento, podem surgir diferentes pensamentos e

sentimentos - mais positivos ou mais negativos - que influenciam a

forma como reages às situações.

Uma forma de manter uma atitude positiva passa por compreender este

ciclo entre pensamentos, sentimentos e comportamentos e conseguir

pensar de forma mais positiva em situações mais negativas.

Vê como podes fazê-lo na Atividade 7.  

 

 

 7.



DESAFIO

 

PARA O QUE FOR PRECISO

 8. PEDE AJUDA 

Sabias que... 

Se tiveres sintomas (tosse,

febre, ...), ou precisares de ajuda

psicológica podes contactar a

Linha SNS 24? 

808 24 24 24

Pedir ajuda em situações mais difíceis de ultrapassar é uma

competência fundamental, mesmo em desconfinamento.

Confiar em profissionais para te ajudarem é também uma forma

de aprenderes sobre ti e sobre os problemas e oportunidades

que possam surgir na tua vida.

Segue o desafio da Atividade 8. para ficares a conhecer outros

recursos disponíveis.

 



 ATIVIDADE 1. COVID-19

(Escreve o nome associado a esta figura)

DESAFIO 

 Para cada uma das notícias que escolheste,

identifica que normas de higiene e segurança

surgem associadas. 

DESAFIO  
Das fontes credíveis e fidedignas de

informação  (DGS, OMS) que conheces,

identifica 3 notícias positivas relacionadas

com a pandemia e pensa de que forma é que

elas influenciam o teu dia.



 

Faz videochamadas com os teus

amigos, familiares ou colegas de

quem não estás perto através

das várias aplicações

disponíveis.

 

Faz sessões de estudo ou

realiza atividades da escola em

conjunto com os teus colegas ,

por exemplo, na biblioteca da

escola/municipal ou online.

(Escreve o nome associado a esta figura)

 ATIVIDADE 2.

Combina atividades com a tua

família ou amigos. 

 Privilegia atividades que já

podes realizar

presencialmente.

DESAFIOS

 
1.

 

2.

 

3.

 



DESAFIO

Sozinho, com amigos ou com a família, estar na natureza pode ser uma ótima forma de relaxar! Podes usar a seguinte

técnica para aproveitares o que está à tua volta e relaxares.

Olha à tua volta, durante alguns segundos. Repara nos estímulos que estão presentes.

 O que vês à tua volta? O que identificas à distância?  Procura pequenos detalhes que normalmente não
identificarias.

 
Que sons consegues ouvir? São suaves ou altos? Ouve atentamente tudo à tua volta. 

 
Estás a comer ou a beber algo agradável? Como é o sabor? Saboreia todos os sabores da comida ou bebida
que estás a ingerir.

 
O que consegues sentir? Como está a temperatura ambiente? Pensa em como sentes o ar na tua pele e as
tuas roupas no teu corpo. 

 
Que odores estão presentes? São fortes ou fracos?  Tira algum tempo para apreciar os odores presentes.

 ATIVIDADE 3.
(Escreve o nome associado a esta figura)



DESAFIO

1º - No horário que se segue, realiza um plano diário e semanal do que pensas fazer durante a próxima semana. Define

horários de sono, das refeições, estudo e lazer.

2º - Depois de elaborares o teu plano, destaca, na coluna da direita, todas as tarefas que serão realizadas dentro e fora

de casa. Não te esqueças de organizar o teu tempo de acordo com todas as atividades importantes que tens para fazer!

(Escreve o nome associado a esta figura)

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

 ATIVIDADE 4.

SEGUNDA-FEIRA TAREFAS EM CASA

TAREFAS FORA DE CASA



DESAFIO

 Deixamos-te a sugestão da app (AGIT)

onde todas as semanas tens desafios

para completar. Podes sugerir aos teus

amigos e até competirem, de forma

saudável, para ver quem alcança o

pódio.

DESAFIO

Cumprindo as normas de higiene e

segurança, podes combinar atividades ao

ar livre com os teus amigos e familiares,

como um jogo de futebol ou um passeio

de bicicleta, ou ir ao ginásio.

 

 Convence-os! 

 

 

(Escreve o nome associado a esta figura)

 ATIVIDADE 5.

Organiza a tua semana de modo a praticares pelo menos 30 minutos de exercício por dia. 



DESAFIO

Desafiamos-te a fazeres o teu próprio calendário de lanches para a manhã e a tarde! 

Se precisares de ideias para os teus lanches, a Direção-Geral da Saúde e a Direção-Geral da Educação criaram um

guia para lanches saudáveis, ao qual podes aceder aqui!

(Escreve o nome associado a esta figura)

 ATIVIDADE 6.

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

M
A

N
H

Ã
T

A
R

D
E

https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2021/04/GuiaLanchesEscolarespdf.pdf


 ATIVIDADE 7.

Identifica 1 situação na qual gostarias de ter reagido de forma mais positiva: 

DESAFIO 

Os teus pensamentos têm poder para mudar a forma como te sentes. Se pensares em algo triste, é provável que

comeces a sentir-te triste. O oposto também é verdade: quando pensas em algo positivo e calmo, sentes-te

relaxado(a). 

ESCOLA AMIGOS FAMÍLIA COMUNIDADE

Pensa num exemplo de algo que poderias ter pensado e que poderia ter influenciado positivamente os teus
sentimentos e a forma como reagiste à situação e descreve cada um deles:

Identifica o que pensaste, o que  sentiste e o que fizeste perante a situação que referiste:

(Escreve o nome associado a esta figura)

ESCOLA

Pensamentos

Pensamentos

Sentimentos

Sentimentos

Comportamentos

Comportamentos



DESAFIO

É muito importante conheceres os recursos de ajuda disponíveis para que saibas como agir nas situações em que for

necessário. Procura informação acerca de linhas de apoio disponíveis na tua zona de residência e faz uma lista das

mesmas para que possas partilhar com a tua família e/ou amigos.

SNS 24

 

808 242424

(Escreve o nome associado a esta figura)

 ATIVIDADE 8.

DESAFIO

A Ordem dos Psicólogos Portugueses

desenvolveu uma checklist que te pode

ajudar a refletir e compreender melhor os

teus pensamentos, sentimentos e

comportamentos recentes.

Clica aqui para poderes responder!

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/checklist_jovens.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/checklist_jovens.pdf


 DESAFIO FINAL

INSTRUÇÕES:

O jogo inicia onde está assinalado “Início” e termina em “Fim”.

Podem jogar até 3 jogadores. Para decidirem quem começa lancem os dados e quem obtiver o maior número começa, e

assim sucessivamente. 

Casas de Jogo especiais – As casas número 2 e 19 têm passagem direta para as casas 11 e 29 respetivamente. Assim, têm de

realizar o desafio que está em cada casa, prosseguir para a casa indicada e realizar também esse desafio.

 

Não tens dados para jogar? 

Podes utilizar o dado virtual e para isso basta clicares neste link https://www.google.com/search?q=dice+roller

Uma outra alternativa será fazerem 6 etiquetas em papel correspondendo cada uma a um número de 1 a 6. Colocam as

etiquetas todas num saco e à vez, vão retirando uma etiqueta. O número que sair corresponde ao número de avanços que

terão de fazer no jogo. As etiquetas são sempre colocadas novamente no saco.

Como último desafio, deixamos-te uma atividade 2 em 1 para te ajudar a aplicar algumas destas práticas que te fomos

sugerindo e com as quais te podes divertir e aprender sobre ti, os outros e o Mundo!

É  um Calendário ou um Jogo de Tabuleiro?
Podes utilizar como preferires. 

Como calendário onde terás desafios durante 30 dias para realizares diariamente. Aceitas?

 Ou 

Como Jogo de Tabuleiro sendo uma atividade diferente e divertida que podes fazer com a tua família ou com os teus amigos. 
 



 INÍCIO
 FI

M

 21  22  24

 26  27  28  29  30

Quem é a pessoa que

mais admiras?

 9

 2  3  5

Canta a tua música

preferida.

Partilha algo de que

sentes orgulho.

O que gostas mais em

ti?

 11  12  13  15

 16  18  19

Desafia-te a fazer

algo novo! 
Liga a alguém de

quem tens saudades.

O que aprendeste de

novo durante a

pandemia?

Escolhe ter um dia

 FANTÁSTICO

Identifica 5 coisas

bonitas no Mundo à

tua volta.

Mantém-te

hidratado/a e faz uma

alimentação saudável.

Lê um livro novo, 

vê um programa de TV

ou ouve um podcast.

Faz alguém sorrir

hoje.

Dedica tempo para

cuidares de ti.

Diz a alguém o que mais

gostas nessa pessoa.
O que te faz rir?

Lembra-te, os
sentimentos e as

situações passam com
o tempo.

3 coisas pelas quais

estás grato/a?

Tira uma selfie

cómica com os teus

amigos.

Partilha uma memória

feliz da pandemia com a

tua família.

Que qualidade tua

descobriste em tempo

COVID19?

Envia uma SMS

encorajadora a alguém.

Estabelece 2

objetivos para o teu

próximo estudo.

O que podes fazer

para ajudar as

pessoas à tua volta?

 1

Encontra histórias

positivas nas notícias e

partilha com outras

pessoas.

Faz um plano 

para manteres o

contacto com os outros.

Qual foi a melhor

coisa que te aconteceu

até hoje?

Ajuda os teus colegas a

resolver exercícios

da tua disciplina preferida.

 4

 6  7  8  10
Hoje será um dia sem

tecnologia! Aproveita e

faz algo diferente.

Faz uma 

surpresa a alguém 

que esteja contigo.

Encontra uma

maneira divertida de fazer

15 minutos de atividade

física.

 14

 20 17

 25 23



@ordemdospsicologos

 

@adolescercovid19

 SE QUISERES SABER MAIS, VISITA...

@who

@agit.app

@direcao_geral_saude

@sns_pt

https://www.instagram.com/ordemdospsicologos/
https://www.instagram.com/who/?igshid=11tah0cpk1t1d&fbclid=IwAR3iewEdkZzgOeJxQ-BXRvNyhKcDF1yjLsEGfmd9lPHf675-ipTLT5TZvp4
https://www.instagram.com/agit.app/
https://www.instagram.com/direcao_geral_saude/
https://www.instagram.com/adolescercovid19/
https://www.instagram.com/sns_pt/
https://www.instagram.com/ordemdospsicologos/
https://www.instagram.com/adolescercovid19/
https://www.instagram.com/who/?igshid=11tah0cpk1t1d&fbclid=IwAR3iewEdkZzgOeJxQ-BXRvNyhKcDF1yjLsEGfmd9lPHf675-ipTLT5TZvp4
https://www.instagram.com/agit.app/
https://www.instagram.com/direcao_geral_saude/
https://www.instagram.com/sns_pt/


AGORA QUE JÁ CONHECES O GUIA,
DEIXA-NOS A TUA OPINIÃO...

CLICA AQUI

https://forms.gle/DvdWoQukaCMR9jWz8

