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GUIA PARA ESTUDANTES 

 

Orientações e Cuidados em período de distanciamento social 

 

Queridos(as) estudantes, 

 

Atravessamos um momento desconhecido que tem nos desafiado a rever 

nossas vidas. Estamos fora da nossa rotina habitual e com muitas incertezas em 

relação a quando retornaremos, mas queremos resgatar neste momento uma 

conexão com os seus estudos para que você mantenha o seu ritmo e as suas 

aprendizagens, utilizando o tempo disponível neste período para construir novos 

conhecimentos e manter o vínculo com seus professores. 

 

Durante o período de suspensão das aulas serão enviadas algumas atividades 

elaboradas pelos seus docentes, a fim de estimular a pesquisa e reflexão no 

período do isolamento social no qual vivemos. Antes que as atividades cheguem 

em suas mãos, a Coordenação Técnico-Pedagógica traz algumas orientações 

para que seu bem-estar seja preservado e sua produção intelectual ocorra com 

tranquilidade. 

 

Estamos cientes de que nossas e nossos estudantes vivenciam neste momento 

uma diversidade de contextos, limitações e possibilidades. Não há “normalidade” 

e portanto consideramos inadequadas exigências acadêmicas 

descontextualizadas. Com empatia, sinalizamos que todas as orientações e 

sugestões estão sendo elaboradas com cuidado no intuito de auxiliá-los a 

enfrentar esse momento da maneira mais resiliente. Mas, é importante que 

acima de qualquer orientação aqui prevista, você possa respeitar a sua realidade 

e o que é possível para você em termos de estudo agora. Se em algum momento, 

lendo o material você se sentir pressionado, ansioso ou frustrado, se cobrando 

além da conta, nosso guia não estará cumprindo sua função, que é motivar e 

ajudar na organização de uma nova rotina. 

 

Organização de estudos 

 

Cuide do seu tempo: 

• O tempo ideal de estudo é o tempo que você tem. Em meio a outras 

tarefas exercidas em sua residência, defina quanto tempo é possível 

destinar diariamente para o estudo. 

• Elabore um cronograma com suas atividades diárias. Descreva desde o 

horário de acordar até o horário de dormir, estabelecendo quais serão os 

seus períodos de estudo - contemple pequenos intervalos.  

• Lembre-se de reservar momentos para exercícios físicos e lazer. 
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• Mantenha a regularidade, esforçando-se para cumprir seu cronograma. 

No entanto, observe que nem sempre será possível e seja flexível quando 

ocorrer alguma situação imprevista. 

Cuide do seu sono: 

• Durma sempre o necessário para um descanso efetivo e não diminua o 

tempo de descanso para estudar mais, visto que a privação de sono pode 

afetar sua capacidade de concentração e memorização. 

• Mantenha a regularidade nos horários e não use estimulantes para ficar 

acordado e estudar. 

Cuide do ambiente: 

• Procure estudar sempre no mesmo lugar e deixe o ambiente organizado, 

com os materiais que precisa disponíveis. 

• Escolha o local mais calmo e tranquilo, com o mínimo de interferências. 

Se necessário, avise aos seus familiares que está estudando e que 

precisa de colaboração para manter o silêncio e evitar interrupções. 

• No momento reservado para os estudos, faça uso responsável do celular, 

evitando distrações.  

• Se for possível, use assentos confortáveis, com apoio para os braços, e 

que lhe possibilitem uma boa postura. 

 

Rotina Alimentar 

 

O distanciamento social tem impacto na rotina, o que gera mudanças, 

principalmente na alimentação. O fato de estarem sem aula gera uma ansiedade, 

o que muitas vezes é compensado na alimentação, através da ingestão de 

guloseimas - como o chocolate -  que traz um prazer momentâneo na tentativa 

de preencher o vazio deixado pelo afastamento físico. 

 

Fica explícito que cuidar da alimentação é ainda mais crítico em uma situação 

de pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Nutrologia (ABN), é 

importante manter uma boa imunidade. Comer mal e dormir mal são ações que 

podem reduzir a imunidade, deixando o corpo mais suscetível a contaminações. 

Ainda conforme a ABN, não existem alimentos milagrosos que curem ou evitem 

a Covid-19, mas hábitos saudáveis podem ajudar. 

 

É importante, sobretudo, ingerir alimentos ricos em vitaminas e minerais. A 

principal dica é consumir frutas, verduras e legumes. A lista é extensa e, em 

geral, vale tudo. Mas, os vegetais ricos em vitamina C merecem destaque por 

fortalecerem o sistema imunológico como laranja, abacaxi, tangerina, limão, kiwi, 

tomate, acerola, goiaba, caju e ervas como a salsinha.  
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O fato de ficar em casa com o corpo parado pode representar um risco de ganho 

de peso. Para evitar este aumento, o uso dos carboidratos mais complexos e 

que atingem a corrente sanguínea mais lentamente, como a batata-doce, a 

mandioquinha e o aipim, são ótimas sugestões. Rica em vitamina C, a batata-

doce é uma opção que se encaixa em refeições maiores, mas também funciona 

em lanches rápidos. Por fim, sucos verdes também se configuram como uma 

boa aposta: podem ser variados e, quando feitos com ingredientes como couve, 

limão e gengibre, atingem um bom teor nutricional. Alimentos ricos em farinha 

de trigo, como pães e biscoitos em geral, devem ser evitados. É interessante, se 

possível, aproveitar o momento para cozinhar, pode ser uma ocupação 

prazerosa e saudável. 

 

As boas escolhas, no entanto, não bastam. Mesmo acertando nas opções, a 

higiene é essencial dentro e fora de casa. O Ministério da Saúde recomenda, ao 

chegar do mercado,  higienizar os produtos, passando álcool em gel nas 

embalagens, a exemplo de uma caixinha de leite ou trocando a embalagem 

original por outro recipiente, descartando-a. Hortaliças podem ser limpas em 

uma solução de água com hipoclorito, sendo 01 colher de sopa de hipoclorito 

(água sanitária) para cada litro de água -  basta deixar por 15 minutos e 

enxaguar. Na hora de cozinhar, é importante lavar as mãos quando houver 

contato com novos ingredientes: o calor do cozimento é capaz de inativar o vírus, 

mas ele pode continuar na pele e contaminar alimentos crus ou gelados. 

 

É válido ressaltar que a ausência de atividades físicas pode mascarar a sede, 

portanto, redobre a atenção com a ingestão de água. São recomendados de 8 a 

10 copos de água por dia para hidratação - observe que os sucos são 

considerados como alimentos e que o excesso deles também pode promover o 

ganho de peso. 

 

Para mais informações, seguem alguns links para consulta: 

https://jornaldebrasilia.com.br/saude/medidas-simples-em-casa-podem-manter-

o-virus-da-covid-19-longe-dos-alimentos/ 

https://crn6.org.br/covid-19-crn-6-lanca-cartilha-seu-delivery-seguro-seu-

alimento-protegido/ 

  

Cuidados em Saúde Mental 
 

 Autorregulação emocional 

“Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é 

normal, eu finjo ter paciência...” – Paciência - música de Lenine 

https://jornaldebrasilia.com.br/saude/medidas-simples-em-casa-podem-manter-o-virus-da-covid-19-longe-dos-alimentos/
https://jornaldebrasilia.com.br/saude/medidas-simples-em-casa-podem-manter-o-virus-da-covid-19-longe-dos-alimentos/
https://crn6.org.br/covid-19-crn-6-lanca-cartilha-seu-delivery-seguro-seu-alimento-protegido/
https://crn6.org.br/covid-19-crn-6-lanca-cartilha-seu-delivery-seguro-seu-alimento-protegido/
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Será que sua vida está uma montanha russa de emoções, oscilando entre altos 

e baixos, entre a paciência e a intolerância, entre a calma e a agitação, entre a 

vontade de chorar e ficar no sofá e o desejo de aproveitar cada minuto? Respire, 

pare um pouco.  

1. É verdade que estamos bastante vulneráveis às mudanças que estão 

acontecendo ao nosso redor, às notícias e aos desafios da convivência intensa 

e sob privação de movimentos, idas e vindas.  Mas o quanto você acredita que 

seu funcionamento físico e mental está sob seu controle? 

 

2. Para começar a ganhar mais consciência acerca das suas emoções e 

futuramente poder se antecipar a elas, sem reagir “no automático”, que tal fazer 

um diário pessoal para registro das emoções? Você pode monitorar quais as 

emoções têm aparecido com mais frequência, se são muito passageiras ou ficam 

com você por muito tempo, e como você tem reagido a elas. Estão predominando 

emoções positivas ou negativas? Tem notado distanciamento emocional ou 

muita sensibilidade?  

 

Seguem algumas sugestões de perguntas para responder no seu Diário das 

Emoções: 

• Como estou me sentindo hoje? (escreva ou se preferir, desenhe) 

• Essas emoções permanecem ao longo do dia? Ou mudam? 

• Anote  qualquer coisa que o/a tenha ajudado a se autorregular 

emocionalmente. 

 

3. Agora, mais consciente de suas emoções, observe o quanto você está 

emocionalmente vulnerável ao ambiente e o quanto tem conseguido se 

autorregular diante das instabilidades externas, mantendo o seu equilíbrio. 

Registre as estratégias de autorregulação que tem te ajudado. Aqui listamos 

algumas possibilidades: 

 

• Olhar o mundo pela janela e respirar 

• Conversar consigo mesmo(a) no espelho 

• Ligar ou fazer videochamada com uma pessoa querida 

• Ouvir músicas 

• Dançar 

• Escrever 

• Ler um livro ou ouvir uma história 

• Conversar com familiares 

• Tomar um chá ou um café 

• Exercitar-se 

• Ficar um pouco sozinho(a) 

• Tomar um banho gelado 
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• Arrumar-se 

• Dormir 

• Cuidar de plantas ou animais 

• Cozinhar ou comer uma comida deliciosa 

 

Respirar e manter-se no presente 

É possível que nesse período você esteja em estado de alerta e tensão com 

frequência em meio a tantas incertezas. Alguns exercícios de respiração e 

presença podem ser úteis para se autorregular emocionalmente e resgatar sua 

concentração e autoconfiança.  

1. Feche os olhos e sente-se de maneira confortável em um local arejado e 

silencioso (se possível). Dirija sua atenção para o seu corpo e as sensações que 

se apresentam neste momento. Depois volte a atenção para a sua respiração. 

Está acelerada, lenta, irregular? Você sente o ar enchendo seus pulmões? 

Sente-o chegando até sua barriga? Quais pensamentos e emoções emergem 

durante esse pequeno exercício? Quanto tempo você conseguiu se manter 

apenas respirando, sem realizar nenhuma outra ação? A respiração é o meio 

mais rápido que temos de consciência do nosso funcionamento corporal para 

regularmos os ritmos internos.  

 

2. Se tiver dificuldade para manter a concentração em sua própria respiração 

por algum tempo, experimente apenas se manter no presente por alguns 

minutos, sem se deixar levar pelas preocupações de futuro ou lamentações do 

passado. Apenas esteja, com tudo que você é, sente, ouve e vê no momento. 

Desafios simples podem nos tirar do modo “piloto automático”: como alimentar-

se com a mão contrária ao habitual; comer um alimento contando as 

mastigações e sentindo cada textura e sabor; realizar uma sequência de ações 

e enquanto isso narrá-las como numa reportagem. Você pode inventar seus 

próprios desafios para se manter presente e resgatar sua “mente de 

principiante”, pode ajudar a se sentir investigador da sua própria existência, 

mantendo a mente ativa e concentrada.  

 

“O melhor lugar do mundo é aqui e agora...” – Aqui e Agora, música de Gilberto 

Gil 

 

Aprendendo a fazer o que é possível 

São frequentes relatos dos estudantes sobre como a rotina escolar estruturada 

os impede de aproveitar o tempo livre, sem culpa e preocupações. A mudança 

para um cenário, nada habitual, que simula uma “liberdade” aprisionada, cercada 

de incertezas, também pode trazer desconfortos e angústia. Você tinha outros 
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planos, mas as coisas não estão totalmente sob seu controle agora. Que tal 

iniciar um processo interno de aceitação, viver e realizar apenas o que for 

possível para você?  

1. Se estiver precisando de energia e motivação, se possível, escute músicas 

que te animam! Se por outro lado, estiver disperso, pulando de atividade em 

atividade, sem muita concentração, a sugestão é que escute músicas que te 

acalmam. Aperte o play!  

2. Ouvindo músicas que você gosta, pegue papel e caneta e liste todas as 

coisas que você tem vontade de fazer e que não consegue quando está na rotina 

de aulas. Comece deixando livre sua imaginação e depois veja quais as 

prioridades e o que é realmente possível realizar durante esse período de 

isolamento físico.  

3. Coloque as atividades e tarefas em ordem de prioridade para você. 

Concentre-se em apenas 3 das atividades e se for necessário, subdivida-as em 

pequenas etapas, evitando a sensação de sobrecarga ou frustração. Distribua 

as etapas ao longo dos dias da semana, escolhendo um turno para realizá-las, 

pequenas metas diárias. Acompanhe com prazer e reconhecimento suas 

realizações. Assim, estará exercitando seu superpoder de fazer um pouco todos 

os dias! 

4. Manter-se em movimento e ter uma rotina minimamente pensada é 

importante para não entrar num ritmo errante e desmotivado em que o corpo 

passa a não corresponder às expectativas da mente! Movimente-se para que o 

retorno às atividades não seja mais um desafio adaptativo que traga sofrimento.  

 

O Autocontrole e a Procrastinação 

Vamos lá! O distanciamento foi recomendado a todos, mas estar em casa é uma 

experiência única para cada um. Pode ser que o ambiente para você esteja 

tranquilo e propício a concentração. Pode ser que seja um agito e que não 

consiga estabelecer tantos limites pessoais. Talvez as demandas familiares e 

domésticas ou mesmo de saúde os privem da possibilidade de se concentrar em 

qualquer outra atividade. Ou talvez não seja nada disso. Então cabe somente a 

você avaliar quais os seus limites e possibilidades nesse momento! 

Algumas dicas para exercitar o autocontrole e reduzir as possibilidades de 

procrastinar, que é aquele velho hábito de deixar para mais tarde o que pode 

fazer já: 

1. Dormir demais, assistir filmes ou séries sem parar, zapear redes sociais ou 

mesmo permanecer muito tempo numa mesma posição... estabeleça um tempo 

para esse tipo de atividade que nos mantêm passivos e relaxados; permanecer 

nesse estado por longos períodos pode alterar o humor e torna mais difícil 

começar a se engajar em atividades que exijam maior atividade corporal e 

mental. 
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2. Quando se propuser a realizar algo, busque organizar o ambiente a sua volta 

antes para essa finalidade. Se possível, limpe, organize, mantenha o espaço 

arejado e iluminado, tornando-o convidativo. 

3. É importante começar. Tente não adiar o início por falta de vontade, por 

dispersão, por sono, ou porque é difícil resistir a conversas e distrações do 

entorno. A sugestão é de que você não espere sentir-se totalmente pronto(a) 

para realizar algo; comece e depois faça ajustes e tente melhorar. Se estiver 

muito difícil, tudo bem. Pare, respire e recomece em outro momento! 

4. Durante a realização de uma atividade estabeleça tempos mínimos para 

permanecer sem se dispersar ou sair. Programe pequenos intervalos, mas volte! 

Se durante a realização de uma atividade surgirem ideias ou vontades, que 

possam esperar, mantenha um bloquinho ao seu lado para anotá-las e atendê-

las em momento posterior. 

5. Deixe recados para você, no celular, pela casa, de incentivo e motivação para 

conseguir finalizar o que começou e superar as tentações de sair do foco. 

 

Por fim, um poema que traz o dilema das escolhas e renúncias, com beleza: 

“Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo… 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 

 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico 8ranquilo. 

 

Mas não consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo” 

 

(Trecho do poema “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles) 

 

Orientações para a prevenção da COVID-19 

Diante do aumento do número de casos de COVID-19, avulta-se a necessidade 

de uma mobilização mundial para conter a transmissão do SARS-CoV-2. Nesse 

sentido, importante nos apropriarmos de conteúdos capazes de nortear nossas 

ações no enfrentamento ao vírus. Para tanto, seguem alguns esclarecimentos 

referentes ao tema. 
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• Terminologia: 

O vírus, em si, recebeu a nomenclatura de SARS-CoV-2. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS), por sua vez, designou o termo COVID-19 para se referir à 

doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Já o vocábulo coronavírus remete-se 

à família Coronaviridae, à qual o vírus pertence. 

• Sinais e sintomas: 

Os sinais e sintomas associados à COVID-19 podem ser facilmente confundidos 

com os de um resfriado ou gripe comum, ao que a tabela abaixo colacionada, 

disponibilizada pelo Ministério da Saúde, é bastante elucidativa para uma melhor 

diferenciação entre tais patologias. Importante salientar que os sinais e sintomas 

variam por influência de demais fatores, como estado geral de saúde, idade, 

doenças de base… 
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• Transmissão: 

O SARS-CoV-2 é de fácil transmissão e pode se disseminar, dentre outras 

formas, pelo contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de 

contato com a boca, nariz ou olhos; contato pessoal próximo, como toque ou 

aperto de mão; tosse; espirro; contato com secreções respiratórias etc. 

A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 é em média de 

sete dias após o início dos sintomas. No entanto, a transmissão pode ocorrer 

mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

• Tratamento:  

Não existe tratamento específico para infecções causadas por SARS-CoV-2. 

Entretanto, são indicados repouso e consumo de água, além da adoção de 

outras medidas para amenizar os sintomas, considerando as especificidades de 

cada caso. 

Segundo orientação da Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia 

(http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/quando-buscar-

atendimento-covid-19/), veja a conduta a ser adotada nas diferentes situações: 

• Se coriza, permanecer em casa;  

• Nos casos de coriza e febre, ficar em casa, em observação;  

• Se coriza, febre e tosse, dirigir-se à unidade de saúde do bairro;  

• Nos casos de coriza, febre, tosse e falta de ar, reportar-se ao hospital. 

Acesse aqui a lista de Unidades Básicas de Saúde que prestam atendimento em 

seu município: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Unidades-

B--sicas-de-Sa--de-CORONAV--RUS.pdf 

Rede de referência hospitalar para os casos suspeitos de infecção pelo SARS-
CoV-2 no Estado da Bahia: 

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Rede-
Hospitalar_BA_Coronavirus.pdf 

Central de Atendimento Coronavírus em Feira de Santana (Horário de 
Atendimento: 07h às 19h): 0800 071 5508/(75) 3612-6613/(75) 3612-
6639/(75)3612-6607. 

Fala Feira 156, via telefone, disponível também em aplicativo. 

•  Prevenção: 

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de 

contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo a COVID-19. 

Entre as medidas estão: 

http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/quando-buscar-atendimento-covid-19/
http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/quando-buscar-atendimento-covid-19/
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Unidades-B--sicas-de-Sa--de-CORONAV--RUS.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Unidades-B--sicas-de-Sa--de-CORONAV--RUS.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Rede-Hospitalar_BA_Coronavirus.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Rede-Hospitalar_BA_Coronavirus.pdf
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• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 

segundos, respeitando os 5 momentos de higienização, se não houver 

água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool a 

70%; 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;  

• Evitar contato próximo com pessoas doentes; cobrir boca e nariz ao tossir 

ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;  

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência etc. 

Nesse sentido, veja o vídeo, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, contendo 

técnica para lavagem das mãos: https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-

voPNQ. 

Vamos inserir essas ações de prevenção na nossa rotina e da nossa família? 

Saiba mais em: 

Aplicativo Coronavírus – SUS: 

 

WhatsApp: (61) 99289-4640 

Disque Saúde: 136 

Links para consulta: 

saude.gov.br/fakenews 

https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/populacao 

http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/acoeseducativas-

covid19/ 

 

 Para orientações complementares ou específicas, entre em contato 

com as profissionais da COTEP através do e-mail: 

cotep.feiradesantana@ifba.edu.br 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ
https://www.youtube.com/watch?v=2h8vc-voPNQ
http://www.saude.gov.br/fakenews
https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/populacao
http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/acoeseducativas-covid19/
http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/acoeseducativas-covid19/

