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Olá Estudante!
bem vind@!

Mensagem
para você:



Estamos vivendo um ano de muitos desafios. 
Dias bons, dias ruins, outros indefinidos. 
Pois um vírus parou o mundo.
Nos distanciou, deixou em suspenso algumas
das nossas atividades rotineiras. 
E ainda que outras se mantivessem, 
tiveram que se adaptar a nova realidade.

Nada é como antes!

Às vezes sentimos falta: do abraço apertado;
das risadas compartilhadas em grupo;
das gracinhas e do “shiuuuu” ao barulho na aula.
Do colega te dizendo: 
Olha, pediram para você ir à COT EP. 
Pausa para o riso, 
esta frase vem sempre seguida de mistério...
Pois, a COT EP está lhe convocando:
Para dizer que NUNCA estivemos distante,
mas queremos ficar ainda mais próximos.
Te acolher, ouvir e orientar.



Passarmos por tudo isso juntos!
E construirmos um GRAN DE P LANO!
E que nele caiba muito afeto para enfrentarmos
esse momento difícil, mas que também pode ser doce,
cheio de gentilezas, de sorrisos,
aprendizados e troca de conhecimentos.
Vamos criar memórias!
Darmos as mãos, ainda que virtualmente,
embalados na simbologia BEM querer...
UN I DOS, fazendo acontecer; 
do jeito que conseguirmos
e aos poucos irmos construindo...
Para que em breve possamos nos reunir
e aplacar esta saudade de todas e todos
que nos fazem mais integrais e felizes,
aqueles que complementam a nossa existência.
Então, não hesitem em nos procurar!
Separados e unidos pela tela digital, 
com alegria, entrega e afeto:
Estamos por aqui para te OUV I R
e AUX I LIAR nesta jornada!
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Apresentação
A presente cartilha tem o objetivo de acolher e orientar

os estudantes dos diferentes cursos ofertados pelo
IFBA Campus de Santo Amaro, nas suas diferentes

formas, níveis e modalidades, partilhando dicas
de autocuidado, como se portar nas

aulas online e como será realizado
o atendimento da COTEP

no novo contexto das
atividades de

ensino não
presencial.



Impactos do distanciamento
social na saúde mental

É normal que, num contexto de pandemia, 
estejamos preocupados, estressados e com a 
sensação de falta de controle face às incertezas
da situação que ora se apresenta. A mudança 
repentina nas atividades do dia a dia 
(ex., convívio comunitário, estudos, 
rotina de trabalho), provocada pela 
medida de distanciamento social, 
que visa o enfrentamento da 
pandemia do coronavírus, 
tem provocado insegurançae 
sofrimento em muitos de nós, 
uma vez que não se tem ideia de 
quando ocorrerá o retorno a vida normal, 
implicando na necessidade de lidar com o 
futuro imprevisível.
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Impactos do distanciamento
social na saúde mental
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As reações psicológicas esperadas nesse tipo de 
evento, a exemplo do medo, estresse e ansiedade, 
podem ser acentuadas com o aumento do tempo 
de distanciamento social, culminando, muitas 
vezes, em diferentes graus de depressão.
A diminuição das interações face à face tende a 
gerar a sensação de isolamento emocional e 
de privação de liberdade. No entanto, o medo e 
a ansiedade possuem papel importante na 
manutenção da vida e do foco nas atividades a 
serem realizadas no dia a dia, quando manejados 
adequadamente.



Estratégias que podem contribuir para
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A seguir elencamos algumas estratégias que 
podem ser adotadas conforme necessidades 
individuais e coletivas. 

As estratégias listadas são recomendações.

Portanto, não devem assumir um caráter 
obrigatório e podem ser adaptadas a realidade 
de cada estudante e sua família.

diminuir os impactos causados pelo
distanciamento social na saúde mental



Evitar o uso de substâncias psicoativas, como álcool ou outras 
drogas para lidar com as emoções;

Realizar exercícios focados no relaxamento, como meditação, 
alongamentos, pilates, yoga, exercícios respiratórios que lhe 
auxiliem no controle do estresse e restabeleça seu foco no 
momento presente, potencializando a sensação de controle;

Realizar exercícios físicos. Vários estudos sugerem que 
exercícios físicos podem aumentar a capacidade de resiliência, 
bem como diminuir o risco de surgimento de sintomas de 
depressão e ansiedade. A prática regular de exercícios físicos 
auxilia na manutenção da saúde como um todo;

Se alimentar de maneira saudável, sempre que possível. Uma 
alimentação equilibrada mantém seu sistema imunológico 
fortalecido e contribui na sua saúde física e mental;

Estabelecer uma rotina diária tanto para si quanto para a família. 
O planejamento contribui para enfrentamento do estresse e da 
ansiedade, uma vez que aciona a sensação de retomada de 
controle, favorece a tomada de decisões de maneira consciente. 
É importante incluir uma rotina de alimentação e sono.

Estratégias que podem contribuir para
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diminuir os impactos causados pelo
distanciamento social na saúde mental



Disponibilizar uma parte do seu tempo com as pessoas que 
residem contigo. Buscando construir momentos de conversas, 
trocas, lazer, leitura e recreação;

Se atualizar por fontes confiáveis de informação como o site da 
Organização Mundial da Saúde (OMS);

Buscar materiais e práticas que te levem a resgatar a confiança 
em si, te auxiliando na identificação de recursos internos para 
enfrentar este período de maneira saudável, podendo ser eles de 
ordem intelectual, terapêutica, religiosa, espiritual, entre outras;

Diminuir o tempo que passa assistindo ou ouvindo as notícias da 
mídia;

Questionar informações que não tenham fontes confiáveis. 
Toda informação recebida deve ser checada nos canais confiáveis 
de informação;

Estratégias que podem contribuir para
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diminuir os impactos causados pelo
distanciamento social na saúde mental

Buscar manter-se conectado com sua rede socioafetiva, 
utilizando as ferramentas digitais para aproximar-se dos amigos, 
colegas e familiares;



Considerar que o distanciamento social não é apenas uma 
obrigação ou determinação, mas é uma medida necessária de
cuidado individual e coletivo, que exercita o seu altruísmo; 

Participar de grupos de apoio online ou buscar apoio 
especializado.

Resgatar recursos e estratégias que, por ventura, tenha utilizado 
em situações difíceis para lhe trazer sensação de maior conforto 
e equilíbrio emocional;

Ficar atento as suas próprias emoções e necessidades. 
Reconhecendo e acolhendo os sentimentos que chegam, buscando 
se aproximar de pessoas em que confie para conversar; 

Estratégias que podem contribuir para
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diminuir os impactos causados pelo
distanciamento social na saúde mental

Desenvolver seu espírito solidário, participando de ações que 
busquem ajudar ao próximo. Não se esqueça de adotar medidas 
de proteção sanitária.



Desde a suspensão das atividades presenciais, a 
COTEP criou o canal de comunicação com os 
estudantes no Instagram com o objetivo de 
manter o vínculo e apoiá-los nesse contexto de 
distanciamento social.

É um canal de escuta e orientações dos 
profissionais de pedagogia e serviço social aos 
estudantes, que permanecerá até o retorno das 
aulas presenciais.

Orientações para o atendimento
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remoto da COT EP



Procurar um local que possa ser garantida a privacidade e sigilo do 
atendimento, deixando o espaço confortável e se possível com água;

Evitar ter distrações durante os atendimentos;
Desligar as notificações e alertas de mensagens do celular;

A conduta ética no ambiente online é a mesma adotada no 
atendimento presencial, sendo assim, deve-se preservar o sigilo dos 
atendimentos, que não podem ser gravados, fotografados, tampouco
repassados a terceiros;

Agendar atendimento via email (cotep-samaro@ifba.edu.br)
ou direct do perfil da Cotep no Instagram (@cotepifbasamaro);

Orientações para o atendimento
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remoto da COT EP



Recomendações básicas para

10

as aulas on-line

Que tal
fazer um
check-list ?

Equipamentos:

Assegurar as condições técnicas dos telefones/computadores ou outros 
instrumentos de comunicação;
Desligar as notificações e alertas de mensagens. Busque colocar o aparelho 
onde assistirá à aula em uma superfície plana;
Caso a internet pare de funcionar durante a aula, desligue e ligue o 
modem, saia e retorne para a plataforma ou aplicativo em que a aula 
estava acontecendo. E, se nada disso funcionar, mantenha a calma e entre 
em contato com o docente ou algum colega da turma. Dar preferência ao 
uso de fones de ouvido para a comunicação.



Recomendações básicas para
as aulas on-line

Local para assistir as aulas

Adaptar o ambiente físico, assegurando a privacidade e evitando ruídos ou 
outras perturbações durante a aula. Um espaço bem iluminado 
independentemente da hora do dia é muito importante;
Escolha o local onde você vai se posicionar durante a aula, tanto para ter um 
bom sinal da internet quanto para se precisar abrir a câmera. Dê preferência 
a um ambiente confortável e o menos barulhento possível.
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Segurança

Manter o programa de antivírus do seu aparelho atualizado para garantir a 
segurança dos dados.
Acessar apenas os links e arquivos que forem encaminhados pelos docentes.
NÃO compartilhem os links encaminhados pelos docentes, exceto para seus 
colegas de turma, caso eles solicitem. 



Recomendações básicas para
as aulas on-line
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Durante as aulas online

Avise aos seus familiares quais são seus horários de aula e peça a 
compreensão de todos para que não façam barulho ou dispersem 
a sua atenção de algum modo;

Certifique-se antes de entrar na aula se está com o microfone 
desligado e deixe-o no mudo durante toda a aula, ativando-o 
apenas na hora de falar. Qualquer ruído indesejado pode 
comprometer o sucesso da aula online;

Desligue o som da TV ou de qualquer outro aparelho para se 
concentrar;

Dê sua completa atenção a aula! Esteja presente durante toda a 
aula e busque se concentrar o tempo que for possível. Não visite 
outros sites, redes sociais ou converse com seus outros colegas no 
chat sobre assuntos que não sejam a aula, pois você pode perder 
momentos importantes;



Recomendações básicas para
as aulas on-line
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Durante as aulas online

Participe, interaja! Porém, aguarde sua vez de falar. Quando precisar 
falar para tirar dúvidas ou interagir com outra finalidade, peça sua 
vez através do chat;

Anote tudo que considerar importante para seu aprendizado. Uma 
das maneiras para fixar o conteúdo é fazendo anotações. Registre 
tópicos que considere importantes da aula e exercite o que aprendeu 
reescrevendo com suas próprias palavras.

Certifique-se com o professor se a aula será gravada para que você 
possa acessá-la depois.
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Equipe Técnica:
DEPEN
Direção de Ensino

COTEP
Coordenação Técnico-Pedagógica

Ilustrações:
CCOM
Coordenação de Comunicação


