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Saúde Mental



Considerando o contexto de pandemia do Covid-19, tendo em 
vista o retorno das aulas presenciais, o Colégio Vicentino São 
José elaborou o presente documento com a intencionalidade de 
orientar e intensificar os cuidados na dimensão socioemocional 
dos estudantes. Desejamos que a convivência pós-pandemia seja 
marcada pela acolhida, cuidado, diálogo e respeito.
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Estimados/as estudantes, sejam bem-vindos(as)! 

Vocês são a razão de ser do Colégio Vicentino São José. Agora sim, o vazio das salas de 
aula, dos laboratórios, dos corredores, das quadras, do auditório, da capela e do pátio serão 
preenchidos com vidas e sonhos. 

Na volta às aulas presenciais, seguiremos dois protocolos fundamentais. O primeiro é o 
de biossegurança. Será preciso muito cuidado na orientação e efetivação das medidas de 
prevenção individual e coletiva, como aferição de temperatura, higienização de ambientes, 
uso de máscara, disponibilização de álcool gel 70%, distanciamento social, entre tantas 
outras iniciativas.

Já o segundo protocolo envolve a saúde emocional, o que a torna mais importante, pois 
trata dos cuidados emocionais da comunidade educativa, especialmente dos estudantes. 
Seria um equívoco investirmos apenas na segurança em vista da prevenção ao contágio da 
Covid-19 e ao mesmo tempo não intensificar o investimento na dimensão socioemocional.

Embora a educação básica no Brasil tenha inúmeros desafios e, muitas vezes, torna-se um 
dos lugares onde se pratica Bullyng, a escola também é o espaço e o tempo privilegiado de 
formação e orientação para a cidadania consciente, crítica e participativa.

Aliás, sabemos o quanto vocês estão com saudades da rotina escolar, especialmente da 
vivência concreta do afeto. O período de isolamento social ratificou a importância da escola 
na formação socioemocional das crianças, adolescentes e jovens.

Ainda é cedo para mensurar o tamanho do sofrimento causado na saúde mental dos 
estudantes do Brasil e do mundo no decorrer do isolamento social, mas basta olhar ao 
nosso redor para identificar o quanto aumentaram as queixas de ansiedade, irritação, 
estresse, depressão, desmotivação, entre outros problemas.

Nesse sentido, o Colégio Vicentino São José, um colégio católico de tradição vicentina, mais 
do que nunca é chamado a fazer valer a missão de educar e evangelizar à luz da pedagogia 
de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac para formar cidadãos solidários e 
comprometidos com a vida em toda a sua plenitude.
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A nossa proposta pedagógica baseia-se na formação de sujeitos capazes de imaginar e 
elaborar ideias novas, de progredir e aperfeiçoar conceitos e tecnologias, desenvolvendo a 
criatividade em sintonia com a consciência ecossocial e cristã. 

E entendemos que a educação integral é um dos caminhos mais efetivos para compreender 
e superar os desafios contemporâneos, pois é uma concepção que busca garantir o 
desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, 
espiritual, social e cultural.

Como afirma o documento elaborado pela congregação para a Educação Católica: 
Educar hoje e amanhã – Uma paixão que se renova, “escolas e universidades católicas 
são comunidades educativas nas quais a experiência de aprendizagem se alimenta da 
integração entre pesquisa, pensamento e vida”.

Sendo assim, o presente protocolo, considerando as marcas deixadas pela pandemia do 
Covid-19, tem por intencionalidade intensificar os cuidados que já tínhamos na dimensão 
socioemocional dos estudantes em vista de uma convivência cada vez mais baseada na 
acolhida, no cuidado, no diálogo e no respeito.

Que possamos com fé e esperança nos ajudar neste retorno à vida escolar.
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O QUE É SAÚDE MENTAL? 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar 
no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse 
rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade.

Em suma, ter saúde mental é aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas 
emoções como também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida, e 
reconhecer seus limites, buscando ajuda profissional quando necessário. 

O QUE É EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL?

Na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, as competências socioemocionais estão 
presentes em todas as 10 competências gerais. Portanto, no Brasil, até 2020, todas as 
escolas deverão contemplar as competências socioemocionais em seus currículos. Diante 
dessa demanda, precisamos conhecer mais sobre a educação socioemocional (Social 
Emotional Learning – SEL).

Segundo CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, a educação 
socioemocional refere-se ao processo de entendimento e manejo das emoções, com 
empatia e pela tomada de decisão responsável. Para que isso ocorra, é fundamental a 
promoção da educação socioemocional nas mais diferentes situações, dentro e fora da 
escola, pelo desenvolvimento das cinco competências apresentadas a seguir:



Colégio Vicentino São José Saúde Mental dos Estudantes 20216

AUTOCONSCIÊNCIA: envolve o conhecimento de cada pessoa, bem como de suas forças e 
limitações, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento.

AUTOGESTÃO: relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos 
e à definição de metas.

CONSCIÊNCIA SOCIAL: necessita do exercício da empatia, do colocar-se “no lugar dos outros”, 
respeitando a diversidade.

HABILIDADES DE RELACIONAMENTO: relacionam-se com as habilidades de ouvir com empatia, 
falar clara e objetivamente, cooperar com os demais, resistir à pressão social inadequada 
(ao bullying, por exemplo), solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso, bem como 
auxiliar o outro quando for o caso.

TOMADA DE DECISÃO RESPONSÁVEL: preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais 
de acordo com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma 
sociedade.
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ACOLHA!

Ainda não podemos abraçar para matar a saudade, mas existem outras formas de acolher: 

•  receba o seu colega e professor com atenção;

•  olhe nos olhos, especialmente quando estiver conversando com alguém;

•  um sorriso sincero vale mais do que mil palavras;

• acolha o próximo como você gostaria de ser acolhido.        
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ESCUTE

As emoções são respostas neurais para estímulos externos, enquanto 
os sentimentos são respostas às emoções. Os sentimentos podem ser 
divididos:

• positivos: felicidade, humor, alegria, amor, gratidão, esperança;

• negativos: tristeza, medo, hostilidade, frustração, raiva, desespero, 
culpa, ciúmes.

Seja qual for o sentimento, não deixe de expressá-los para você 
mesmo, para a sua família, amigos, professores e orientadores 
educacionais. Quanto mais a gente expressa o que sente, maiores são 
as possibilidades de aprendermos a lidar com todos eles.

EXPRESSE OS SEUS SENTIMENTOS E EMOÇÕES

Nem sempre estamos preparados para expressar as nossas emoções 
e sentimentos ou até mesmo ajudar alguém que está sofrendo 
emocionalmente. Aprenda a reconhecer os seus limites. Por outro 
lado, não podemos exigir que o outro se comporte da maneira que 
gostaríamos. Especialmente após esse longo período de isolamento 
social, nem todas as pessoas estarão dispostas a partilhar as suas 
alegrias e tristezas. 

RESPEITE O SEU MOMENTO E O DO OUTRO

Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem uma história própria 
e a sua forma de lidar com os fatores internos e externos é muito 
subjetivo. Uma conviência harmoniosa exige uma relação de respeito 
ao momento que o outro se encontra. Nesse sentido, precisamos 
colocar-nos com empatia no lugar dos nossos colegas e respeitar o 
seu momento. É tempo de julgar menos, acolher e respeitar mais. 
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SEJA SOLIDÁRIO               

A solidariedade é uma virtude vicentina. Não podemos ficar indiferentes diante do 
sofrimento do próximo, assim precisamos unir forças para contribuir com a superação da 
pobreza em prol de uma sociedade mais justa e solidarária. A solidariedade pós-pandemia 
começa na escuta afetiva e efetiva, estendendo-se ao desenvolvimento de ações concretas 
em prol dos mais necessitados.

CULTIVE A SUA ESPIRITUALIDADE

A espiritualidade é muito mais que um conceito teórico, já que representa uma 
experiência do coração que se materializa em forma de solidariedade, compaixão, entre 
tantas outras atitudes. Seja qual for a sua religião, esse é um tempo propício para o 
fortalecimento de uma espiritualidade que articula fé e vida, ajudando a nos abrir cada vez 
mais ao transcendente e ao próximo, especialmente aos mais necessitados.      
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CONVERSE COM O SOE

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) tem como objetivo acompanhar os processos 
relacionados ao desenvolvimento dos alunos nas dimensões cognitivas e socioemocionais. 
Caso precise conversar sobre algumas dessas questões, procure o(a) seu(sua) 
Orientador(a) Educacional com o objetivo de receber uma orientação. Neste retorno às 
aulas presenciais, reservaremos um tempo ainda maior para os atendimentos individuais 
e grupais.

REGRAS DE CONVÍVIO

O Colégio São José, em cumprimento das orientações dos órgãos competentes, elaborou 
protocolos de biossegurança em vista das medidas de prevenção individual e coletiva. 
Destacamos as principais medidas:

• aferição de temperatura;

• higienização de ambientes;

• uso de máscara;

• disponibilização de álcool gel 70%;

• distanciamento social, entre tantas outras iniciativas.

A efetividade deste protocolo dependerá da contribuição de toda a comunidade educativa. 
Enquanto a pandemia não acabar, temos o compromisso ético e social de seguir todas as 
regras de convívio.



QUE TAL UM FILME
PARA ENTENDER MELHOR?

SINOPSE:
Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de 
idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro 
deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente.

Classificação: livre

DIVERTIDAMENTE



SINOPSE:
Escondido dentro do aplicativo de texto está Textópolis, uma cidade cheia de vida onde 
todos os emojis vivem, aguardando serem selecionados pelo dono do celular. Cada emoji 
tem apenas uma expressão facial, exceto Gene, que nasceu sem filtro.

Classificação: livre

SINOPSE:
Essa é a aventura de um idoso e um garoto que se ajudam para ir atrás de um sonho. O 
filme não aborda apenas o tema das emoções, mas também da atitude. Cada personagem 

EMOJI O FILME

UP ALTAS AVENTURAS



representa uma forma de ver a vida. Ou seja, pessimismo como oposto de otimismo.

Essa animação mostra experiências difíceis para o indivíduo e a maneira de superá-las. 
Como no caso do luto, da desilusão e da solidão. Perante a essas dificuldades são propostas 
habilidades emocionais como a resiliência, a perseverança e a humildade.

Classificação: livre

SINOPSE:

Produzido por Walt Disney e Pixar, este filme não só pode ser usado para trabalhar a 
educação ambiental, mas também para incentivar a inteligência emocional com seus 
protagonistas: os robôs Wall-E e Eve. A primeira parte, por exemplo, não tem nenhum 
diálogo, o que é interessante quando se trata de estudar os gestos que eles fazem ou as 
expressões que são transmitidas entre si (sem usar palavras) e como essa relação é 
fortalecida, trazendo a tona algumas emoções e sentimentos.  

Classificação: livre

WALL-E



DAQUI A POUCO, TUDO ISSO VAI PASSAR!

www.colegiosaojose.com.br
www.facebook.com/ColegioSaoJoseOficial

Instagram: col_saojose


