
Você nao esta sozinho. 
Milhões de pessoas têm os mesmos medos que nós. Encontre alguém com quem 
você pode falar sobre seus sentimentos. Escute-os. Evite as mídias sociais que podem 
fazer que você sinte em pânic.

Toma uma pausa
Todos precisamos um descanso a vezes. Quando os 
miudos estiverem dormiendo, faça algo divertido o relaxante 
para si mismo. Faça uma lista de atividades saudáveis que 
você gosta de fazer. Você merece isso. 

 Ouça seus 
filhos

 Toma 
uma  

pausa 
Você sempre 

pode fazer 
uma actividad 

de 
relaxamento 

de um 
minuto, 
quando 
estiver 

estressado o 
preoccupado. 

Etapa 1: configurar
• Encontre uma posição confortável, com os pés

apoyados no chão e as  mãos apoyados no colo.
• Fecha os olhos se você se sente confortável

Etapa 2: pensa, sinte, cuerpo
• Pergunte a si mesmo: 'o que estou pensando

agora? '
•  Observe seus pensamentos. Observe se são

negativos o positivos
•  Observe como você se sente emocionalmente.

Observe se seus sentimentos são felizes o não
• Observe     como   seu   corpo   se   sente. Observe

qualquer   coisa   que   dói   o   esta   tensa.

Etapa 3: Concentre-se na sua respiração
• Escute sua respiração enquanto ela entra e sai.
•

•

 Você pode colocar a mão no estômago e senti-
lo subir e descer a cada respiração.
 Você pode dizer para si mismo: ' Tudo bem.
Seja o que for, eu estou bem.'

• E depois, escute a tua respiração para
um momento.

Etapa 4: volver
• Observe como todo o seu corpo se sente.
• Escute     os  sonidos  no   cuarto.

Etapa 5: refletindo
• Pense: ' eu me sinto diferente?'
•  Quando estas pronto, abre os olhos.

Esteja aberta e ouça seus 
filhos. Seus filhos o 

procurarão em busca de 
apoyo y segurança. Ouça 

seus filhos quando eles 
compartilharem seus 

sentimentos. Aceite como se 
sentem e dê-lhes conforto. 

Fazer uma pausa tambem pode ser util quando você achar que 
vosso filho está lhe irritando ou fez algo errado.Dá a você uma 

chance de ficar mais calmo. Mesmo algumas respirações 
profundas ou conexão com a sensação do piso abaixo podem 

fazer a diferença. Voce também pode fazer uma pausa com seus 
filhos. 

Fica com calma y gestiona o estress5 COVID-19 Parentalidade

Pasamos momentos com estress. Cuide-se.  
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Clique aqui para obter mais ideias para a parentalidade:

OMS UNICEF Outras Línguas Evidência

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



