
Ensine o seu 
filho/a a 

manter 
distâncias 

seguras

Crie uma rotina diária 
flexível, mas consistente

Planeie um horário que contemple atividades estruturadas, 
mas também de tempo livre. Isso pode ajudar as crianças 
a sentirem-se  mais seguras e a portarem-se melhor.

as crianças e os adolescentes poderão ajudar a planear as 
rotinas diárias - como definir um horário para as tarefas 
escolares. Vai ver que os seus filhos seguem melhor este 
horário se participarem na elaboração do mesmo 

Inclua exercícios diários - ajuda a lidar 
com o stress e gastar energia 

Não se esqueça, é um 
modelo de comportamento 
para o seu filho/a

Se praticar o distanciamento social e higienização, e 
tratar os outros com compaixão, especialmente 
aqueles que estão doentes ou vulneráveis - os seus 
filhos/as  e adolescentes aprenderão com os seus 
comportamentos.

No final de cada dia, 
reserve uns minutos para 
pensar como correu o dia. 
Partilhe com os seus 
filhos/as uma coisa 
positiva ou divertida que 
fizeram.

Elogie-se pelo que fez bem 
durante o dia. Você é TOP!

Pode levar as crianças a fazer um passeio 
perto de casa, com as devidas precauções 
de distância social.

Também pode escrever cartas e fazer 
desenhos para partilhar com outras 
pessoas. Coloque-os nas janelas ou 
varandas para que possam ser vistos pelos 
vizinhos.

Pode tranquilizar o seu filho/a, conversando 
sobre a maneira como está a mantê-los 
seguros e protegidos. Ouça as sugestões e 
leve-as a sério.

Procure tornar divertida a higienização e 
lavagem das mãos

Faça uma música, de 20 
segundos,  para lavar as 
mãos. Acrescente ações! Use, 
por exemplo, um sistema de 
atribuição de pontos e elogie 
a lavagem regular das mãos.

Faça um jogo para contar 
quantas vezes tocamos na nossa 
cara, e arranje uma recompensa 
para quem tocar menos vezes.

O COVID-19 alterou completamente as nossas rotinas diárias de trabalho, casa e escola. Isto é 
difícil para as crianças, para os adolescente e para si. Criar novas rotinas pode ajudar.
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Para mais informações, clique nos links abaixo

Organização total!3  COVID-19 Cuidados parentais 

https://covid19.min-saude.pt/espaco-crianca-2/ https://www.coronakids.pt/

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
https://www.coronakids.pt/
https://www.coronakids.pt/



