
1   COVID-19 Parentalidade 
               T e m p o p a r a p a s a r j u n t o s c o m o s m i u d o s 

Nao podes trabalhar?As esolas estao fechados? Preocupacoes para o dinero? E normal sentir se estressado y ultrapasado. 

Com as escolas fechados, temos uma opportunidade para melhorar as relacoes com as nossas crianças e adolescentes.

Pasar tempo com cada miudo é gratis e divertido. Mostra o amor y faz com que as crianças se sintam mais seguras e importantes. 

Faz tempo para pasar 
com cada miudo 

Pode ser so 20 minutos o mais, depende de 

nós. Pode ser na mesma hora cada dia para 

que as crianças o adolescentes esperram este 

momento juntos. 

Idéias com o seu bebê o 
criança pequena 

Copia sua expressão facial o sonidos

Canta canções. Faz musica com panelas y 

colheres 

Empilha copos o blocos 

Conte uma história o leia um livro o comparte fotos 

Ideias para fazer com o 
adolescente 

Pregunte ao seu filho 
o filha o que ele o ela

gostaria de fazer 

Escolher constrói sua auto- 

confiança. Se eles querem fazer 

algo que não esta bem, com 

distanciamento físico, e uma 

opportunidade de falar com eles 

sobre isso. 

Desligue a televisao 
e o telefone. E um 

tempo livre de vírus 

Idéias para passar o tempo com o
seu filho pequeno 

Fala de coisas que eles gostam como esportes, 

música, televisao, celebridades, amigos

Cozinha juntos algo que eles gostam

Faça exercícios juntos com a música favorita 

Ouça-os, olhe para eles, Dê a 
eles toda a sua atenção. 

Leia um livro ou veja fotos o imagems 

Faça desenhos com giz de cera o lápis

Dance com música o canta cansoes 

Faça uma coisa juntos como a limpeza o cozinha ate seja 
um jogo 

Ajuda com o trabalho da escola 

Clique aqui para obter mais ideias para a parentalidade: 

Diverta-se! 
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