DICAS PARA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES
Objetivo: apresentar algumas dicas para a boa convivência e interação familiar, no período de
isolamento domiciliar.

Para o atual cenário
Senhores pais e/ou responsáveis, é preciso deixar claro para as crianças que as
regras que estão sendo determinadas nesse momento são para a não disseminação do
novo coronavírus, portanto, não são para serem QUESTIONADAS, porque estão sendo
orientadas por especialistas que estão preocupados com a VIDA DAS PESSOAS, devem ser
CUMPRIDAS.
Explique para as crianças que outra medida que temos que respeitar e seguir, é evitar ir a
locais que aglomeram gente. Esses locais com muita gente facilita a transmissão do vírus,
basta um só ter e nem saber que tem o vírus e transmitir para muitos que estiverem lá.
Traz para o ambiente familiar e contamina a família toda.
Os supermercados estão autorizados a permanecem funcionando para atender as
necessidades alimentares das pessoas. Essa correria que estamos vendo, as pessoas
comprando para estocar alimentos e DESNECESSÁRIA, não vai faltar alimentos, isso
passa a ser CONSUMISMO e DESRESPEITO.
Vamos planejar a ida ao supermercado, ver o que temos de alimentos em casa e, o que
estiver faltando, fazer uma listinha, apenas uma pessoa da família vai ao supermercado
buscar o que precisa em quantidade suficiente. Explicar que esse planejamento, ajuda
para não permanecer circulando por muito tempo, pelo supermercado.

OUTRAS PROPOSTAS IMPORTANTES PARA tornar prazeroso este período em que os filhos por
determinação oficial, devido a pandemia do novo coronavírus, deverão ficar em casa.

MAS ATENÇAO, SÃO PROPOSTAS IMPORTANTES PARA ESTEABELECER OS VÍNCULOS
FAMILIARES A QUALQUER TEMPO.

Vamos transformar esse momento em uma grande oportunidade para:
1-MOMENTOS DE CONVERSAS/DIÁLOGOS NO AMBIENTE FAMILIAR: são momentos poucos
praticados no ambiente familiar devido a falta de tempo em decorrência da correria do dia a
dia.
Estabelecer uma boa conversa deve ter um sempre um ASSUNTO.
Para facilitar esse momento, vamos ajudar sugerindo alguns assuntos que possam oportunizar
uma boa conversa entre pais e/ou responsáveis junto aos filhos, sejam crianças e/ou
adolescentes (de acordo com o ECA , no “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”).

Agora que você sabe qual a idade que define ser criança e ser adolescente, facilita ajustar a
conversa para cada faixa etária.

VAMOS LÁ aos assuntos:

SAÚDE
Os pais e/ou responsáveis tem uma papel fundamental na promoção da saúde dos filhos, de
forma bem simples, CONVERSANDO sobre:
-vamos iniciar com os vírus, o nosso organismo é transmissor de vários vírus e doenças, como
por exemplo, vírus respiratórios (as gripes em geral, a gripe H1N1, a gripe do novo
coronavírus).
Assim, as regras de cuidados pessoais sociais afetivos (restrições de abraços, beijinhos, aperto
de mãos, devem ser evitadas) a partir de agora a afetividade serão demonstradas com o
CUIDADO; as de cuidados pessoais de higiene (lavar bem as mãos, tossir e espirrar no
antebraço, higienização com álcool, não compartilhamento de objetos devem ser praticadas)
Treinar junto aos filhos as formas de prevenção, como por exemplo, espirrar e tossir no
antebraço.
ATENÇAO pais e/ou responsáveis explicar sobre o uso do CELULAR que não seja o aparelho de
cada um. O celular é um depositário de gotículas e pode ser um objeto transmissor do vírus,
caso o dono já tenha contraído. Por isso, não empreste o seu aparelho, por exemplo, para as
crianças ou outro para não atender/fazer ligação/jogar. Se for emprestar para deus filhos
jogarem, esterilize antes e depois do uso, são medidas de precaução!
-eliminar os focos de criadouros do mosquito da dengue (Aedes Aegypti). É de

extrema importância que sejamos atuantes no monitoramento e nas ações de
prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. Eliminar os criadouros do
mosquito ainda é a melhor estratégia para evitar surtos e epidemias dessas doenças.
Como? O que fazer? Iniciar por onde? Dicas para eliminar criadouros do Aedes aegypti na sua
casa.

Roteiro de inspeção no combate ao mosquito Aedes aegypti
Observe o ambiente em que você vive. Mobilize sua família, siga o roteiro abaixo, inspecione
os potenciais criadouros do mosquito e elimine a água parada, ajudando, assim, a combater os
focos e prevenir as doenças.
LOCAL
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- Mantenha vedada. Caso a tampa não vede, utilize telas. Coloque tela no ladrão da
caixa d’água também.
- Verifique demais recipientes que possam acumular água da chuva, mantenha-os
tampados ou vedados.
- Tampe todos os ralos fechados com telas ou mantenha vedados, principalmente os
com pouco uso.
- Mantenha os ralos desentupidos.
- Mantenha vedado com um plástico os que estiverem fora de uso.
- Dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em vasos sanitários pouco usados.
- Mantenha a tampa sempre fechada.
- Vede com borracha, silicone ou espuma expansiva, as caixas de gordura e de
passagem de águas fluviais.
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- Verifique o acondicionamento e entregue à coleta pública, conforme calendário.
- Guarde o material acondicionado em locais secos e cobertos.
- Mantenha as lixeiras tampadas.
- Evite acumular entulho. Caso não seja possível, mantenha em local coberto até a
retirada.
- Encaminhe para a reciclagem.
- Guarde com o gargalo virado para baixo, se for necessário armazenar.
- Guarde em locais secos, com a boca virada para baixo, de forma que não acumulem
água.
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- Evite plantas que possam acumular água, como bromélias (Em SC, já foram
localizados focos nessas plantas.
- Se não for possível eliminar, utilize jatos de água em bromélias e bananeiras duas
vezes por semana para que a água não fique parada.
- Seque as folhas de plantas que acumulam água, como orquídeas.
- Tampe ocos de árvores que possam acumular água.
- Escove/esfregue os potes internamente para remoção dos ovos do mosquito,
semanalmente.

- Evite o armazenamento de água.
- Esvazie e limpe semanalmente.
- Nivele e mantenha sempre limpa, sem acúmulo de folhas e outros materiais.
- Evite que galhos e outros objetos não permitam o escoamento adequado da água.
- Não deixe materiais jogados para recolher depois, faça logo, (brinquedos, recipientes,
ferramentas).
- Se fizer uso de lonas para conservar algum material mantenha-a esticada sem dobras
para evitar acúmulo de água.
- Não deixe acumular água.
- Mantenha sempre seca.
- Mantenha sempre limpa e trate a água com cloro, semanalmente.
- Faça a troca ou limpeza de filtros periodicamente.
- Em caso de piscina de plástico, guarde após o verão.

-as vacinas no período infantil; vacinas para adolescentes, vacinas para adultos (qual a
importância?), é hora de dar uma olhada nas cadernetas de vacinas da família, se estão em
dia;
A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É
muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem.
Elas protegem o corpo humano contra os vírus e bactérias que provocam vários tipos de
doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e inclusive levá-las à
morte.

Acesse a cartilha

É hora de dar uma olhada nas cadernetas de vacinas da família! Estão em dia?

Acesse o calendário de vacinação da criança, adolescente e adulto e idoso
-alimentação saudável: o que é comer bem? Incentivar a importância de comer verduras,
legumes e frutas aproveitando o disponível da época; ter horários certos para se alimentar;
Criar o hábito de preparar as refeições distribuindo tarefas (envolver os filhos nessa atividade)
e a importância de todos fazerem pelo menos uma refeição todos juntos, sentados em volta da
mesa. Quem tem espaço incentivar a participar na horta de casa, plantio e colheita;

E QUE TAL FALAR TAMBÉM SOBRE:

DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Importância dos pais discutirem que os direitos são garantidos quando os deveres são
cumpridos. E entendê-los e cumpri-los é essencial no correto desenvolvimento infantil,
preparando nossas crianças para a vida em sociedade.
Os deveres elencados se fundamentam no ECA são, basicamente, todos os deveres que os
emais cidadãos possuem de acordo com a Constituição Brasileira, independentemente da
idade, sexo, credo, cor da pele ou religião

De acordo com essa legislação, são deveres da criança e do adolescente:
(https://www.childfundbrasil.org.br/blog/deveres-da-crianca/)
1-respeitar pais e responsáveis;
2-frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série;
3-respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola;
4-respeitar o próximo e as suas diferenças (como religião, classe social ou cor da pele);
5-participar das atividades em família e em comunidade;
6-manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos;
7-conhecer e cumprir as regras estabelecidas;
8-respeitar a si mesmo;
9-participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer;
10-sempre que tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres procurar o responsável legal ou o
conselho tutelar;
11-proteger o meio ambiente.
Além dos deveres da criança e do adolescente, o ECA também resguarda os direitos de cada
um deles. Podemos resumi-los em:
1-não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica;
2-poder expressar seus pensamentos, gostos e religião;
3-ter acesso à condições dignas de saúde, com assistência médica e odontológica
4-desde a fase de gestação até à adolescência;
5-conviver em família e com a comunidade;
6-ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte;
7-ser protegido contra o trabalho infantil;
8-ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva;
9-desde o dia em que nascer, ter o direito ao nome e à nacionalidade, tornando-se, assim, um
cidadão brasileiro.

UMA ATIVIDADE BACANA:
Construir com as crianças e adolescentes quais as regras da casa. Expor em um cartaz e fazer
lembrar quando não estão cumpridas.
E AS REDES SOCIAIS?
Os pais e/ou responsáveis podem ajudar para que crianças e adolescentes usem de forma
consciente e responsável as redes sociais. Principalmente nesse período de isolamento social.
Conversar em especial com as crianças, assim como com os pré-adolescentes e adolescentes,
sobre:
os riscos dos conteúdos prejudiciais, agressivos quando estão diante da internet acessando
as redes sociais em seus celulares, computadores, tablets, cuidar com a pedofilia virtual, o
perigo da exposição de fotos, repassar fake News (NOTICIAS FALSAS é crime); ciberbullying
é crime
Ler o texto Dicas para a família e para a escola de como lidar com o ciberbullying
(https://new.safernet.org.br/content/dicas-para-fam%C3%ADlia-e-para-escola-de-como-lidar-como-ciberbullying)

MUDANÇAS DE COMPORTAMENTOS das crianças e adolescentes
Se observarem algum dos comportamentos listados abaixo, os pais e/ou responsáveis devem
procurar conversar com seu/sua filho(a), para entender o que está acontecendo.
Que mudanças podem ser observadas:
a) Falas/relatos de solidão, de desinteresse em viver;
b) Sentimentos de tristeza
c) De perda de interesse pelas atividades;
d) Irritabilidade;
e) Agressividade;
f) Ansiedade;
g) Mudança no apetite;
h) Alteração no sono;
i) Aversão social;
j) Se tem algum machucado no corpo, principalmente, cortes nos braços e os mantem
cobertos com mangas longas;
Na dificuldade de ajudar, pais e ou responsáveis não resistam em procurar um profissional,
disponível nos serviços dos Centros de Referência do Serviço Social/CRAS ou até mesmo um
psicólogo ou psiquiatra na Unidade de Saúde.
2-PROMOVER MOMENTO CULTURAL NO AMBIENTE FAMILIAR: contar alguma história seja
histórias de familiares, as brincadeiras dos pais quando eram crianças ou as histórias infantis;
tocar algum instrumento musical, ouvir musica, ensaiar para cantar uma musica.

