


Desenvolvimento Infantil na Quarentena

Julho de 2020



1 ESCOLA EM CASA DURANTE A 
QUARENTENA 

Para muitos estudantes, o aprendizado remoto continua de 
uma maneira ou de outra. As escolas estão adotando várias 
abordagens à educação durante esse período de 
encerramento. 

Para bebês e crianças em idade pré-escolar, pode ser 
divertido, mas também um grande desafio. Muitas famílias 
estão fazendo malabarismos com trabalho remoto, 
cuidando de crianças pequenas ou supervisionando o 
aprendizado remoto com crianças mais velhas. 

Mas não se desespere. Esteja você ajudando seu filho com 
as tarefas escolares on-line ou criando tudo do zero, você 
pode manter as crianças envolvidas e com o cérebro 
aguçado, usando algumas dicas e idéias de educadores.  

Veja: 

Permitir um tempo de transição 

Se possível, dê aos seus filhos os primeiros dias da semana 
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para se adaptar a essa nova realidade. Estamos em tempos 
sem precedentes, e eles podem ter preocupações e 
preocupações com o coronavírus e seus efeitos em suas 
vidas - e na própria quarentena. 

Converse com eles, respondendo às perguntas com 
honestidade e calma, sem sobrecarregá-los com 
informações. Tranquilize-os de que o coronavírus 
geralmente é leve em crianças. E se as agendas deles e a 
sua permitirem, deixe-as descomprimir por alguns dias e 
fazer o que quiserem, incluindo se dedicar um pouco ao 
tempo da tela (mas não as notícias, que podem apenas 
alimentar sua ansiedade). 

Desenvolva uma programação para seus dias 

Após o período de ajuste inicial, a vida parecerá mais 
normal se você seguir uma rotina. Use os primeiros dias 
enquanto todos se descontraem para debater algumas 
idéias para um cronograma que funcione. Não tenha medo 
de ajustar a programação conforme necessário. 

Aqui está um exemplo de programação: 

7:00 às 7:30 - Acorde, tome café da manhã 
8h às 8h30 - Prepare-se para o dia (vista roupas, arrume as 
camas), jogue de graça 
8:30 às 9:30 - Leitura 
9:30 às 10:00 - Entre em contato com amigos e familiares 
por telefone ou por vídeo chat, lanche (se necessário) 
10h às 11h - Atividade de aprendizagem escolar • 11h ao 
meio-dia - Brincadeiras criativas 
Meio-dia às 12:30 - Almoço 
12:30 às 13:00 - Saia para fora 
13h às 14h - Atividade de aprendizagem escolar 
14:00 - 14:30 - Jogo criativo com um lanche (se necessário) 
14:30 às 15:00 - Leitura 
(Para crianças mais novas: 13:00 às 15:00 - Nap / quiet 
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time) 
15:00 às 16:00 - Saia para fora • 16:00 às 16:30 - Horário 
eletrônico / TV gratuito 
16:30 às 17:00 - Alongamento / exercício 
17h - hora de dormir - jantar, horário da família, banho, 
leitura, hora de dormir. 

Certifique-se de incluir uma caminhada ao ar livre pelo 
menos uma vez por dia e muito tempo ao ar livre, 
tomando ar fresco, mantendo-se a pelo menos um metro e 
meio de distância de outras pessoas.  

Considere um horário de conexão social para que eles 
possam conversar por vídeo com amigos e familiares. 

Mantenha suas regras domésticas habituais. Isso dará aos 
seus filhos uma sensação de normalidade e ajudará a 
tranquilizá-los de que algumas coisas permaneceram as 
mesmas.  

Poste a programação em algum lugar que todos a vejam ou 
escreva em um quadro branco. Você pode até pedir a ajuda 
de seus filhos para definir a programação. Ajuda a aliviar a 
ansiedade quando as crianças estão envolvidas no 
desenvolvimento de soluções. 

Encontre alternativas online para atividades pessoais 

Seus filhos podem ter tido aulas de teatro ou frequentado 
aulas de música semanalmente. Alguns instrutores estão 
organizando aulas on-line, transmitindo em um horário 
específico, para que seus alunos possam continuar 
aprendendo. 

Mesmo que as aulas de seus filhos não fiquem on-line, veja 
se você pode encontrar uma aula on-line diferente para 
e l a s. Mui ta s dessas a l t e r na t ivas es tão sendo 
disponibilizadas, pois os próprios professores estão em 
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quarentena e incapazes de oferecer aulas pessoalmente. 

Seja realista 

Não tenha expectativas muito altas - você não quer se 
cansar tentando fazer demais. Perceba que há muita tensão 
para as famílias agora. Isso limitará quanto tempo de foco 
seus filhos podem dedicar ao aprendizado. 

Fazer o melhor que puder é bom o suficiente. Concentrar-
se em um tempo de qualidade juntos e permanecer calmo 
e o confiante é melhor coisa que você pode fazer por seu 
filho. 

Passe algum tempo ao ar livre 

Tomar ar fresco e exercitar-se todos os dias é muito 
importante para manter seus filhos mentalmente saudáveis. 
Passear no bairro (se for considerado seguro), pode ser 
uma maneira simples e segura de fazer isso acontecer. 
Enquanto você anda, converse com seus filhos sobre o que 
chamar sua atenção. Se eles são muito pequenos, você 
pode narrar o que eles estão fazendo, nomear e descrever 
objetos. Por exemplo, “Você vê uma lagarta! Ela é amarela 
e preta. O que ela está fazendo? Ela está rastejando. 

Torne-se um leitor ávido 

Agora é um ótimo momento para redescobrir livros! A 
Academia Americana de Pediatria diz que a leitura em 
conjunto fortalece seu vínculo com seus filhos e ajuda no 
desenvolvimento deles. Não apenas você pode colocar a 
leitura em sua programação da noite ou antes de dormir, 
mas também pode encontrar tempo ao longo do dia para 
ler juntos. 
Há vários sites disponibilizando e-books gratuitos para 
crianças. 
Como a Amazon: https://www.amazon.com.br/Infantil-
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Ajude-os a se expressar 

Certifique-se de agendar algum tempo para atividades 
criativas como fazer arte, ouvir música e fazer um diário. 
Dar às crianças uma saída para expressar seus sentimentos 
de maneira saudável pode ajudá-las a se sentirem melhor 
com essa grande mudança em suas vidas. 
Se ainda não escrevem, vocês podem gravar vídeos juntos, 
falando sobre os sentimentos, sobre o que pensam sobre a 
quarentena e o coronavírus, pontos positivos e negativos. 

Crie brinquedos com o que tem em casa 

As caixas de papelão são muito versáteis e podem ser 
usadas para criar carros, aviões, animais e muito mais. Itens 
domésticos simples, como creme de barbear e arroz, 
podem ser usados para brincadeiras sensoriais. 

Mantenha as crianças ocupadas enquanto você 
trabalha 

Trabalhar em casa e também cuidar de seus filhos não é 
uma tarefa fácil, mas é mais fácil quanto mais velhos forem 
seus filhos. Embora as telas possam manter as crianças 
ocupadas por horas, muito tempo atrapalha a linguagem e 
o desenvolvimento cognitivo. 

Algumas idéias interessantes para coisas que eles podem 
fazer por conta própria incluem: 

• Montar torres com blocos ou lego. 
• Desenhar com giz de cera e lápis de cor. 
• Desenhar no chão com giz colorido ou no vidro 

com canetas de giz líquidos. Ensinar a criança a 
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apagar com a esponja depois. 
• Ouvir audiolivros. 
• Brincar com massinha. 
• Fingir cozinhar, ou outro jogo imaginativo com 

bonecas e bichos de pelúcia. 

Outra dica é ser flexível com o horário de trabalho, se 
puder. Se você tem um cônjuge ou parceiro, trabalhe 
quando eles não estiverem trabalhando e cumpra as 
obrigações de cuidar dos filhos. Acorde mais cedo e durma 
algumas horas enquanto seus filhos dormem, ou dedique 
algum tempo à noite depois de irem para a cama. Seja 
criativo e mantenha-se flexível e fará mais do que imagina. 

!6



2 COMO FALAR COM AS CRIANÇAS 
SOBRE O CORONAVÍRUS 

 Tente encontrar um equilíbrio entre responder às 
perguntas, sem aumentar a ansiedade. As crianças têm a 
imaginação fértil, o que pode levá-las a criar histórias 
mirabolantes em suas mentes se os pais não falarem nada, 
ou o suficiente, sobre esse assunto. No outro extremo, 
fornecer muitas informações pode criar um ambiente de 
pânico. 
 Lembre-se que o que seu filho precisa saber é: 
entender o que é o vírus e o que fazer para lidar com ele. 
Procure fontes confiáveis de informação sobre o vírus, na 
dúvida converse com o pediatra e esclareça dúvida, 
cuidado para não alarmar seu filhos com notícias falsas ou 
informações incorretas. 
 Esteja pronto para responder as perguntas dos 
seus filhos, tente dar respostas claras e simples, responda 
só o que é fundamental ou o que eles perguntares. Evite 
sobrecarregá-los de informações, muitas vezes eles 
precisam de um tempo para assimilar tudo. 
 Veja exemplos de como responder as perguntas 
mais frequentes: 
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1. O que é coronavírus?Qual é o novo coronavírus?  
 É um vírus (bichinho muito muito pequeno)  que 
pode fazer as pessoas se ficarem doentes. Lembra-se de 
quando você (ou um amigo) ficou muito resfriado? Esse 
vírus pode ser bem parecido. Algumas ficam um pouco 
doentes. Algumas pessoas têm febre e tosse. E algumas 
pessoas podem ficar com dificuldade para respirar e 
precisa ir ao hospital. 

2. Como você pega esse coronavírus?  
 O vírus se espalha como o da gripe do resfriado. 
Se uma pessoa que tem o coronavírus espirra ou tosse, os 
vírus que estão dentro do corpo saem do corpo e podem 
se espalhar pelo ar. 
Quando os germes vão para o ar, eles podem viajar até um 
metro e meio - mostre para criança essa distância. É por 
isso que é importante manter um metro e meio de 
distância de outras pessoas que não moram com você. 
 Uma pessoa saudável também pode ter germes 
nas mãos. Isso pode acontecer tocando em alguém que 
está doente ou tocando em superfícies onde os germes 
pousaram porque alguém doente espirrou, tossiu ou tocou 
nessas superfícies. Para evitar que germes nas mãos entrem 
no corpo, lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel 
nas mãos. Tente não tocar a boca, os olhos ou o nariz, 
porque esses são os locais onde os germes podem entrar 
no corpo. 

3. Como evitar que o vírus espalhe? 
 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel 
quando espirrar ou tossir. Depois jogar o lenço no lixo. 
Isso ajuda a impedir que o vírus espalhe e deixe outras 
pessoas doentes. 
 Lavar as mãos com água e sabão nos mesmos 
horários que costuma lavar, como depois de ir ao banheiro, 
antes de comer e depois de assoar o nariz. Ao lavar as 
mãos, lembre-se de contar lentamente até 20. (Cantem 
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uma música, ou façam uma oração com esses tempo de 
duração). 
 Tente manter as mãos longe da boca, olhos e 
nariz. 

4. Por que as pessoas estão usando máscaras?  
 As máscaras evitam que as pessoas espalhem o 
vírus, e também ajuda a evitar que uma pessoa que não 
está doente, se contamine com o vírus. Algumas pessoas 
estão com o vírus mas não sentem nada, mesmo 
espalhando o vírus pelo ambiente e para outras pessoas. 
Por isso é importante que todos usem máscara, exceto os 
bebês com menos de 2 anos. Porque eles podem não 
conseguir usar a máscara ou ter dificuldade para respirar 
com ela. 

5. Posso morrer por causa do coronavírus?  
 A maioria das pessoas que pegaram o vírus não 
morreram, assim como a gripe. Os médicos estão 
trabalhando muito para cuidar das pessoas que ficam 
muito doentes. Eles querem garantir que todos recebam a 
ajuda de que precisam e impedir a propagação do vírus. 
 O importante é que você continue fazendo o que 
gosta com todos os cuidados e não se preocupe com o 
vírus que o rodeia. Se você está fazendo o que gosta 
enquanto pratica comportamentos saudáveis, como lavar 
as mão, usar máscara, evitar ficar próximo de outras 
pessoas, você está mostrando o vírus e as preocupações 
que você é mais forte e vai manter ele longe da sua família! 

Passe calma para seus filhos 

Mesmo que você se preocupe, é importante manter a 
calma ao falar sobre o vírus. As crianças percebem como 
você lida com a situação, se você parecer ansioso ou com 
medo, elas vão se sentir inseguras. Se todos parecem 
calmos e confiantes, a criança vai se sentir mais segura e 
menos ansiosa. 
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Limite a exposição de notícias sobre o novo 
coronavírus 

 Embora as notícias possam ser úteis, mantendo 
todos informados, às vezes as notícias podem usar palavras 
fortes e assustadoras para as crianças. Tente limitar a 
exibição de notícias , ou leia somente algumas notícias 
selecionadas.  

Observe se há uma ansiedade excessiva 

 É natural que as crianças façam perguntas, 
principalmente sobre algo novo para elas. Às vezes, porém, 
pode haver uma ansiedade fora do normal, ou repetição 
excessiva das mesmas perguntas. Repete muitas vezes 
perguntas semelhantes e parece ficar cada vez mais ansiosa, 
ao invés de mais calma com seus esclarecimentos. Pode ser 
útil procurar apoio para ajudar seus filhos a gerenciar a 
ansiedade. Um psicoterapeuta pode oferecer à sua família 
estratégias para lidar com esses sentimentos. Converse com 
o pediatra, para receber melhores orientações sobre o que 
fazer. 
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3 ESTÍMULOS ADEQUADOS PARA A 
IDADE DO SEU FILHO 

Nas próximas páginas você vai encontrar brincadeira e 
ações adequadas, para você estimular o desenvolvimento 
do seu filho.   

Mas não se esqueça, que o melhor estímulo para seu 
filho é brincar, interagir com os pais e se sentir amado. 

O estresse crônico é o que mais afeta o 
desenvolvimento neurológico dos bebês e crianças. Por 
isso cuidado para não se preocupar demais em estimular a 
criança e isso tornar um fator de muito estresse para ela e 
para toda a família. 
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4 RECÉM-NASCIDO A 2 MESES 

Faça massagem com óleo de bebês após o banho. 

Coloque de bruços na sua barriga e cante músicas 
tranquilas ou leia um livro ( pode ser qualquer livro, a 
intenção é que ele ouça sua voz, isso tranquiliza o bebê). 

Deixe que tenha contato com luz natural amamentando 
próximo à uma janela ou no quintal, ou passei com ele no 
canguru/sling ou carrinho, no meio da manhã ou no final 
da tarde, se for seguro onde vocês moram. 
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5  BEBÊS DE 2 A 4 MESES 

Abrace, converse e brinque com seu bebê na hora de 
amamentar, trocar de roupa e tomar banho. 
Tenha uma rotina de atividades. Isso deixa o bebê mais 
calmo, eles se sentem mais seguros. 

Retribua os sons que ele fizer, sorrindo, conversando ou 
repetindo os sons. 

Converse, leia e cante para seu bebê. 

Brinque de esconder e achar o rosto. 
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6  BEBÊ DE 4 A 6 MESES 

Coloque brinquedos ou chocalhos na mão do bebê e 
ajude-o a segurá-los. 

Segure-o de pé com os pés sobre o chão, e cante ou 
converse com ele enquanto ele “fica de pé” com apoio. 

Coloque o bebê no tapete e espalhe alguns brinquedos ou 
objetos (seguros, como potinhos de plástico) para o bebê 
explorar e pegar. 

Deixe o bebê brincar com objetos de texturas, cores e 
formatos diferentes. 

Se perceber interesse por algo, aproxime o bebê no colo e 
deixe que observe. Eles ood ficar bastante tempo 
analisando um objeto, uma árvore, etc. 

Tente estabelecer uma rotina de contato com luz natural, 
horário do banho, sonecas e brincadeiras. 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7  BEBÊS DE 6 A 9 MESES 

Brinque com seu bebê no chão diariamente. 

Brinque de forma “recíproca” - quando ele sorri, você 
sorri; quando ele faz sons, você o imita. 

Repita os sons do bebê e diga palavras simples com 
estes sons. Por exemplo, se ele disser "bah", diga “ba- 
nana”. 

Leia livros com imagens coloridas para seu bebê. 

Aponte para coisas novas e fale os nomes delas. 

Deixe sentado com apoio.  

Posicione o bebê de bruços ou de barriga para cima e 
coloque brinquedos levemente fora do alcance. Estimule-o 
a rolar para alcançar os brinquedos. 

No quintal ou se conseguir fazer um passeio ao ar livre, 
deixe que o bebê sinta com os pés a grana, a areia/terra, 
diferentes tipos de piso. 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8 BEBÊS DE 9 A 12 MESES 

Continue com as rotinas: elas são especialmente 
importantes agora. 

Faça brincadeiras de troca de turno, com “minha vez, sua 
vez”. 

Descreva o que está vendo; por exemplo, ”bola o Imite os 
sons e palavras. 

Diga o que espera dele. Por exemplo, em vez de dizer “não 
fique de pé”, diga “está na hora de sentar”. 

Converse e leia para seu bebê. 

Forneça bastante espaço para ele se movimentar e 
explorar em uma área segura. 

Tenha horários de luz natural: vincar na varanda ou passear 
pelo bairro no carrinho ou canguru/sling, mantendo um 
distanciamento de 1 metro e meio de outras pessoas. 
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9 BEBÊS DE 12 A 18 MESES 

Converse sobre o que você está fazendo. Por exemplo, 
“mamãe está lavando suas mãos com um sabonete”. 

Leia com seu filho diariamente. Faça com que ele vire as 
páginas. Reveze na descrição das imagens. 

Fale mais sobre o que ele diz ou tenta dizer, ou para o que 
aponta. Se apontar para um caminhão e falar ”c” ou 
“caminhão”, diga, “sim, é um caminhão azul e grande”. 

Dê giz de cera e papel, e deixe-o desenhar livremente. 
Mostre a ele como desenhar linhas para cima e para baixo, 
e por toda a página.  

Brinque com blocos, brinquedos de formas variadas e 
outros brinquedos que estimulem o uso das mãos. 

Peça que descreva partes do corpo ou coisas que vocês 
veem enquanto andam de carro. 

Cante canções com coreografias, como “A dona aranha” e 
“Meu pintinho amarelinho”. Ajude-o a seguir as ações da 
música com você. 

Ofereça muitos lugares seguros para seu filho explorar. 
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(Deixe a casa à prova de bebês. Guarde produtos de 
limpeza, de lavanderia, de jardinagem e automotivos fora 
do alcance da criança. Use um portão de segurança e 
tranque as portas que dão para o exterior. 

Incentive o uso dos talheres. Mostre como pegar a comida 
com a colher, como esperar com garfo pedaços de frutas. 
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10  BEBÊS DE 18 MESES A 2 ANOS 

Descreva as emoções. Por exemplo, diga, “Você 
fica feliz quando lemos este livro”.


Incentive a brincadeira de faz de conta.


Leia livros e fale sobre as imagens usando 
palavras simples.


Faça perguntas simples.

Fale os nomes de imagens em livros e das partes 
do corpo.


Ofereça brinquedos que incentivem a brincadeira 
de faz de conta; por exemplo, bonecas, telefones 
de brincar.


Ofereça bolas para ele chutar, rolar ou arremessar.


Incentive-o a beber no copo e usar uma colher, 
mesmo que ainda faça bagunça.


Faça bolhas e deixe-o estourá-las.
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11 DICAS PARA SAIR EM SEGURANÇA 
COM SEUS FILHOS DURANTE A 

PANDEMIA  

 Tenha cuidado com o que toca ao sair ou voltar 
para casa. Se você mora em um condomínio, precisa tomar 
cuidado com o que toca, como botões de elevador e 
maçanetas que outras pessoas tocaram. Pode criar uma 
brincadeira para as crianças, que vence quem conseguir não 
tocar em nada. Use luvas, toalha de papel ou lenço 
umedecido, para poder apertar botões e tocar nas 
maçanetas. 
 Leve álcool gel para as mãos para que você possa 
higienizar as mãos enquanto estiver fora, se necessário. 
 Escolha o melhor espaço ao ar livre. O seu 
próprio quintal é o ideal, mas se isso não é uma opção, 
procure algum lugar onde não encontre muitas outras 
pessoas. 
 Mantenha o distanciamento físico enquanto 
estiver ao ar livre. As chances de você pegar algo de 
alguém quando ele passa por você é muito pequena, mas é 
melhor oferecer o maior espaço possível. Pelo menos um 
metro e meio de distância. 
 Só vá ao ar livre com as pessoas com quem vive. É 
tentador juntar-se a outra família para passear, mas é difícil 
manter um metro e meio entre vocês - e as crianças podem 
ter ter muita dificuldade em obedecer isso.  
 Não toque nas coisas. Portanto, não brinquem 
com os equipamentos do playground, não sentem em 
bancos, não compartilhem bolas ou toque em quaisquer 
brinquedos. Você simplesmente não sabe quem tocou ou 
quando. Ter o álcool gel para as mãos ajuda quando 
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crianças e outras pessoas esquecem. 
 Se o passeio for mais demorado, leve uma mochila 
com água e lanches, e só coma em locais isolados de outras 
pessoas. Não se esqueça de higienizar as mãos antes e 
depois de comer. 
 Use máscaras. De acordo com a Academia 
Americana de Pediatria, crianças menores de 2 anos não 
devem usar máscaras por motivos de segurança, mas os 
demais devem usar máscaras.  

!28



12 BÔNUS 

Veja as orientações sobre como conduzir diversas situações 
na pandemia, com as crianças. Esses guias são fornecidos 
gratuitamente pela Unicef. Você pode acessá-los através 
desse link: https://www.covid19parenting.com/ 
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Copie suas expressões faciais e sons

Cante músicas, faça músicas com potes e colheres

Faça pirâmides de copos e blocos

Conte histórias, leia livros, ou compartilhe figurinhas

Conversem sobre o que gostem: esportes, música, TV, 
celebridades, amigos

Saiam para caminhar – em volta de casa ou pelo quintal

Façam exercícios juntos ao som daquela música favorita

Ideias para adolescentes Ideias para crianças maiores

Ideias para e ês e pe ueninos

Desligue a televisão e 
os celulares. Esse  um 

tempo livre de v rus.

Escolher constrói auto confiança. Se 
eles escolherem algo que não 

permite distanciamento físico, então, 
essa é a chance de conversar com 
eles sobre o que está acontecendo 

hoje. (veja mais, a seguir)

ergunte aos seus 
ilhos o ue eles 

gostariam de a er.
Podem ser só 20 minutos ou até mais – depende 
de nós. Fazer no mesmo horário a cada dia vai 
gerar expectativa nas crianças e adolescentes. 

epare um tempo espec ico 
para cada criança. 

Ouça-os, enxergue-os. 
Dê-lhes sua total atenção. 
E divirtam-se!

Leiam um livro ou observem figuras

Saiam para caminhar – em volta de casa ou pelo quintal

Dancem conforme a música ou cantem canções!

Façam tarefas juntos - transformem o cozinhar e o 
faxinão em um jogo! 

Ajude com as lições de casa da escola

ão pode ir tra alhar  s escolas estão echadas  reocupado com dinheiro   normal se sentir estressado e so recarregado.

Nós também podemos encarar esse momento como uma oportunidade de construir relacionamentos melhores com as crianças e adolescentes.
Tempo hábil para um papo "olho no olho" é divertido e de graça. Faz as crianças se sentirem amadas e seguras e mostra o quanto são importantes.

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 
Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, 
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COVID-19 uidados arentais
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Para os adolescentes, estar 
conectado com os amigos é 
fundamental. Então, ajude-os a se 
conectarem pelas mídias sociais e 
outras formas seguras de 
distaciamento. Isso é algo que 
vocês também podem fazer juntos!

Fale o comportamento 
que você quer ver

Adolescentes 
conectados: 
ajudar é preciso!

Elogie seus filhos quando 
fizerem algo bom

É difícil se sentir positivo quando nossas crianças e adolescentes estão nos deixando loucos. Geralmente, terminamos dizendo “parem com isso!”, mas 
crianças estão muito mais para fazerem o que pedimos se lhes dermos instruções positivas e milhares de parabéns por aquilo que elas fizeram certo.

Gritar com seus filhos vai só deixar você e eles mais 
estressados e chateados. Então, para ter a atenção 
de seus filhos, chame-os pelos seus nomes. Faça 
isso com um tom de voz calmo.

Tente elogiar sua criança ou adolescente por algo 
que fizeram bem. Pode ser que eles não revelem, 

mas você os verá repetindo essa boa ação 
novamente. Isso também reafirmará que você 

cuida e se importa com eles.

Será que seu filho pode realmente fazer o que 
você está pedindo? É muito difícil para uma 
criança ficar quieta por um dia inteiro, mas 
talvez eles consigam se manter quietos por 15 
minutos enquanto você está em uma ligação.

Fala sério

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

Utilize palavras positivas quando estiver falando para sua 
criança o que fazer, como, por exemplo: "Tira suas roupas 
daqui, por favor?!" (ao invés de '- Não faça bagunça!')

Está tudo  na maneira como se fala

Para mais informaç es, clique nos lin s abaixo:

Mantendo uma At i tude  Posi t iva2 COVID-19 Cuidados Parentais
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Ensine as 
crianças 

sobre 
como 

manter 
distâncias 

seguras

Crie uma rotina diária 
firme, mas flexível 

Monte um horário para você e seus filhos com tempo para 
atividades planejadas e também tempo livre. Isso pode 
ajudar as crianças a se sentirem mais seguras e a se 
comportarem melhor.
Crianças ou adolescentes podem ajudar a planejar a 
rotina do dia – como fazer um quadro de horários escolar. 
Elas seguirão melhor isso se ajudarem a fazê-lo.

Você é um modelo de 
comportamento para os seus filhos

Se você seguir mantendo distâncias seguras e se 
higienizando, e tratar os outros com compaixão, 
especialmente os que estão doentes ou em situação de 
risco – suas crianças e adolescentes aprenderão com você

Ao final de cada dia, 
separem um tempo 
para refletir sobre o dia 
que passou.  Conte aos 
seus filhos uma coisa 
boa ou engraçada que 
fizeram.

Comemore tudo o que 
você fez de bom hoje. 
Você é TOP!

Se estiver tudo OK em sua nação, leve as 
crianças para um tempo fora de casa.

Você também pode escrever cartas e 
fazer desenhos para compartilhar com 
as pessoas.Exponha-os fora de casa 
para que os outros possam ver!

Você pode tranquilizar seus filhos 
conversando com eles sobre como você 
os está mantendo a salvo. Ouça as 
sugestões deles e leve-as a sério.

Procure tornar divertida a higienização 
e o lavar as mãos

Crie uma música de 20 
segundos para o momento 
de lavar as mãos.  Dê às 
crianças pontos e elogie seu 
esforço por lavarem as 
mãos regularmente.

Invente um jogo para ver 
quem consegue tocar menos 
vezes o rosto (vocês podem 
marcar o placar um para o 
outro).

COVID-19 interrompeu nossa rotina diária de trabalho, em casa e na escola.
Isso é difícil para as crianças, adolescentes e também para você. Criar novas rotinas pode ajudar.

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
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ara mais informações, clique nos lin s abaixo

Estruturação Tota l !3 COVID-19 Cuidados Parentais

Inclua exercícios físicos a cada dia – 
isso ajuda com o estresse e com as 
crianças cheias de energia em casa.
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Consequências ajudam a ensinar nossas 
crianças sobre assumir a responsabilidade 
pelo que fazem. Isso permite discipliná-
las de maneira controlada e é mais efetivo 
do que bater ou gritar.

Pare por um instanteRedirecione

Está quase surtando? Dê uns 10 
segundos a si mesmo. Inspire e 
expire pausadamente por cinco 

vezes. Então, tente reagir com 
mais calma.

Milhões de pais dizem 
que isso ajuda - E MUITO.

Gestão de Consequências

Permita que as crianças tenham mais uma chance 
de seguir suas ordens antes que tenham de lidar 
com as consequências

Tente ficar calmo ao aplicar a consequência

Certifique-se de que você pode seguir firme com a 
consequência. Por exemplo, guardar o celular de 
um adolescente por uma semana é muito difícil de 
reforçar. Privar o uso por uma hora é algo mais 
realista. 

Assim que acabar a gestão das consequências, dê 
aos seus filhos a chance de fazer algo bom e os 
elogie por isso.

Perceba antecipadamente comportamentos 
difíceis e redirecione a atenção de seus 
filhos de um comportamento negativo para 
um positivo.

Pare antes que comece! Quando elas 
começarem a ficarem inquietas, você pode 
distraí-las com alguma coisa interessante 
ou divertida como "Vamos jogar um jogo 
juntos"

Continue 
utilizando 

as dicas 
1 a 3

Todas as crianças eventualmente se comportam mal. Isso é normal quando estão cansadas, com fome, com medo, 
ou aprendendo a serem mais independentes. E elas podem nos enlouquecer quando estão presas em casa!

Tempo a sós "olho no olho", elogio por estarem sendo 
bons e rotinas planejadas irão reduzir os episódios de 
mau comportamento.
Dê tarefas simples às crianças e aos adolescentes mas 
que demandem responsabilidades. Apenas se 
certifique de é algo que elas sejam capazes realmente 
de fazer. E quando elas fizerem, lembre-se de 
parabenizá-las!

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
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In worldwide 
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Para mais informações, clique nos lin s abaixo:

4 COVID-19 Cuidados Parentais 
Quando cr ianças  se  comportam mal . . .
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Você não está sozinho
Milhões de pessoas têm os mesmos medos que nós. Procure alguém 
com que você possa conversar sobre como está se sentindo. Escute-os. 
Evite as mídias sociais que podem te fazer sentir pânico.

Pausa para relaxar
Todos nós precisamos de um intervalo de vez 
em quando. Quando seus filhos estiverem 
dormindo, faça algo divertido e relaxante para 
você. Faça uma lista de atividades saudáveis 
que VOCÊ gosta de fazer. Você merece!

Ouça seus 
filhos

Pare um 
pouco

1-minuto de
atividade

relaxante que 
você pode fazer 
quando estiver 

sob estresse ou 
preocupação

Passo 01: organize um local
• Encontre uma posição confortável para sentar,

com seus pés tocando totalmente o chão e suas
mãos repousando sobre seu colo.

• Se você se sentir confortável, feche os seus
olhos.

Passo 02: pensar e sentir o corpo
• Pergunte a si: "o que estou pensando agora?"
•  Perceba seus pensamentos. Perceba se eles

estão negativos ou positivos.
•  Perceba como estão suas emoções. Perceba se

elas são de felicidade ou não.
•  Perceba como está seu corpo. Perceba qualquer

local de dor ou tensão.

Passo 03:  Foque em sua respiração
• Ouça sua respiração na medida em que

você inspira e expira.
• Você pode por sua mão na região abdominal

e sentir a subida e descida do abdômen
durante a respiração.

• Você pode querer dizer a si: "Está tudo bem.
Seja o que for, estou bem".

• Então, apenas ouça sua respiração por
alguns instantes.

Passo 04: Voltando da pausa
• Perceba como todo o seu corpo está se sentindo.
• Ouça os sons à sua volta no local onde você está.

Passo 05: Refletindo sobre a pausa
• Pense um pouco: "eu me sinto diferente de fato?"
• Quando você estiver bem, abra seus olhos.

Esteja aberto e ouça seus 
filhos. Eles irão procurar você 

em busca de conforto e apoio. 
Ouça seus filhos quando eles 

compartilharem com você 
como estão se sentindo. 

Aceite como se sentem e dê a 
eles conforto.

Parar um pouco também pode ajudar quando seu filho estiver te 
irritando ou tiver feito algo errado. Isso te permite agir com mais 

calma. Respirar fundo algumas vezes ou tentar se conectar com os 
sentimentos de seus vizinhos podem ainda fazer uma grande 

diferença. Você pode Parar um Pouco também com seus filhos!

M a n t e n h a  a  C a l m a  e  G e r e n c i e  o  E s t r e s s e5 COVID-19 Cuidados Parentais

Esse é um período estressante. É preciso cuidar de si para poder dar suporte aos filhos.
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Para mais informações, clique nos lin s abaixo:
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É tranquilo dizer: “- Nós não 
sabemos, mas estamos 

trabalhando nisso; ou nós não 
sabemos, mas acreditamos 
que... ” Use isso como uma 

oportunidade para aprender 
algo novo com seus filhos!

Está tudo bem não saber 
todas as respostas

Heróis e não agressores 
(bullies)

Existem várias histórias acontecendo pelo mundo afora

Algumas podem não ser verdadeiras. Por favor, faça uso de fontes confiáveis:
https: . ho.int emergencies diseases novel-coronavirus- 19 advice-for-public

e
https: .unicef.org coronavirus covid-19 

da OMS e UNICEF. 

Confira se seus filhos estão bem. Relembre-os 
de que você se importa com eles e de que eles 
podem falar com você sempre que quiserem. 
Então, façam alguma coisa divertida juntos!

Finalize com boas notícias

Conversando sobre a COVID-196 COVID-19 Cuidados Parentais

Esteja disposto a conversar. Eles já vão ter ouvido falar algo sobre o vírus. Silêncio e segredos não protegem nossas crianças. 
Honestidade e franqueza, sim. Pense no quanto eles irão entender. Você é quem os conhece melhor!

Esteja aberto e ouça
Permita seu filho falar livremente. Faça perguntas mais 
abertas ao invés de "sim" ou "não" e descubra o quanto 
eles já sabem sobre a doença.

Seja honesto
Sempre responda verdadeiramente às perguntas deles. 
Pense na idade da criança e no quanto ela consegue 
entender.

Seja solidário
Seus filhos podem estar com medo ou confusos. Dê-lhes 
espaço para compartilharem como estão se sentindo e 
mostre que você está ali por eles.

Explicar que o COVID-19 não tem nada a ver com a 
aparência das pessoas, nem com o lugar de onde 

elas são, nem ainda com a língua que falam. Conte 
para seus filhos que nós podemos ser 

compassivos com as pessoas que estão doentes e 
com as pessoas que estão cuidando delas.

Procure histórias de pessoas que estão 
trabalhando para combater a pandemia e estão 

cuidando de pessoas doentes.
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