
E bom dizer' Nao sabemos, mas 
estamos trabalhando nisso' o ' nao 
sabemos mas estamos pensando' . 

Use isso como oportunidade para 
aprender algo novo com seu filho/a. 

No ha problemas 
cuando nao sabemos 

as respostas. 

Heróis, não 
valentões

Ha muchas histórias en este momento

Algumas podem não ser verdade. Procure informação nos sitios de 
confiança:  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
e

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

a partir de WHO e UNICEF.

Verifique se seu filho/a está bem.  Lembre-os de 
que você se importa e que eles podem falar com 
você a qualquier momento. Então faça algo 
divertido juntos. 

Termine em uma nota positiva

Falar sobre  COVID-196 COVID-19 Parentalidade

Esteja disposto a conversar. Os miudos já terão ouvido algo. Silêncio e segredos não protegem os nossos 
filhos. Honestidade e abertura fazem. Pense em quanto eles entenderão. Você os conhece melhor!

Seja aberta e escute
Permite que seu filho/a fala livremente. Faça preguntas 
abertas e descubre cuanto eles já sabem. 

Seja honesto
Sempre responde suas preguntas com sinceridad. Pense 
na idade de seu filho/a e no quanto ele/a pode entender.

Seja solidário
Seu filho/a pode estar assustado o confuso. Dê a eles 
espaço para compartilhar como se sentem o que você 
esta para eles. 

Explique que o COVID-19 nao tem nada a ver com 
a aparência de alguém, de donde eles são, o qual 
idioma eles falam. Diga a seu filho/a que 
podemos ter compaixão com pessoas que estão 
doentes e daquelas que cuidam delas.  

Procure histórias de pessoas que estão 
trabalhando para parar a epidemia e estão 
cuidando de doentes. 
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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
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
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



