
Os adolescentes precisam especialmente 
ser capazes de se comunicar com seus 
amigos. Ajude o seu filho/a a se conectar 
com seus amigos. Ajude seu filho/a a se 
conectar através da mídia social ou otras 
maneiras seguras de distanciamento. 
Isso e algo que voce pode fazer juntos 
tambem. 

Fala do comportamento que 
você deseja ver

Ajude seu adolescente 
a ficar conectado

Elogie seu filho/a cuando ele 
estiver se comportando bem

Mantendo-o positivo2 COVID-19 Parentalidade

E difícil sentir se positivo quando nossos filhos o adolescentes estão nos deixando locos. Muitas vezes acabamos dizendo ' pare de fazer 
isso!' Mas e muito mas provavel que as crianças façam o que pedimos, se lhes dermos instruções positivas y muitos elogios para que 

fazem certo.

Gritar com teu filho/a apenas deixará você e ella 
mais estressados y com mais raiva. Chame a  
atenção do filho/a usando o nome dela, fale com 
uma voz calma. 

Usa palavras positivas ao dizer ao teu filho/a 
o que fazer, como ' por favor, guarde suas
ropas' (em vez de 'não faça uma bagunça')

Está tudo na forma de falar y 
entregar a mensajem

Tente elogiar seu filho/a o adolescente por algo 
que eles fizeram bem. Eles podem não mostrar 
mas você os vera fazendo isso de novo. Também 
assegurará que você percebe e se importa. 

Seu filho/a pode realmente fazer o que você está 
pedindo? E muito difícil para uma criança ficar quieta por 
um dia inteiro, mas talvez ela pode ficar quieta por 15 
minutos cuando você está em uma chamada.

Faz questao

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, 

Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

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



