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Indicar los avances en la Tesis Doctoral
A pandemia da Covid-19, causada por um vírus (SARS-CoV-2 - Síndrome Respiratória Aguda Grave) altamente contagioso,
forçou a adoção de medidas de saúde pública restritas em vários países, nomeadamente em Portugal. A 16 de março de 2020
foi decretado o encerramento das escolas e o isolamento social obrigatório, tendo havido um retorno às atividades normais
entre 1 de junho e 15 de janeiro de 2021, data do novo confinamento. Estes períodos de isolamento social, necessários em
termos de saúde pública, têm, no entanto, um impacto bastante grande na vida das crianças especialmente ao nível
emocional e da sua saúde mental (DGS, 2020). (Lopes, 2021) (Meireles, 2020)
Se antes da pandemia, já pouco se falava e trabalhavam as emoções, num contexto como este é quase impossível que as
crianças mantenham um nível social e emocional estável. Vários estudos em relação ao QE (Quociente Emocional) admitem
que o QI (Quociente de Inteligência) não pode ser influenciado ou alterado pela educação e/ou pela própria experiência, ao
contrário do QE que pode ser aperfeiçoado, ou seja, as competências emocionais podem ser melhoradas e trabalhadas pela
criança se esta tiver um estímulo por parte de outro indivíduo (Silva, 2015).
Portugal é um dos países com menor literacia emocional do mundo (dados OCDE), sendo dos que mais consomem
antidepressivos e ansiolíticos. Torna-se prioritário trazermos à escola o conceito de literacia emocional e trabalhar as emoções
desde cedo para conseguirmos reverter este cenário. É importante ser delineado um programa que envolva profissionais de
educação e Pais/encarregados de educação para desenvolvimento construtivo às crianças que inclui compreender e
interpretar as suas emoções e a dos outros, assim como expressá-las corretamente e sentir empatia.
Devido a todos os constrangimentos causados por esta pandemia, fomos obrigados a alterar o plano de trabalho. Assim, no
decorrer do ultimo confinamento foi passado aos Pais e Encarregados de Educação um inquérito por questionário online que
nos permitiu perceber e aferir o estado emocional das crianças do estudo. Depois de recolhidos estes dados, foi ajustado o
protocolo "Sentir é a melhor forma de Saber" que está neste momento a ser aplicado ao grupo de crianças (50 crianças entre
os 6 e os 12 anos - idade escolar).

