
ORIENTAÇÃO AOS PAIS:

Dicas gerais sobre como 
lidar com os filhos

no dia a dia



O comportamento da criança está relacionado com suas características 
pessoais e das situações vivenciadas no próprio ambiente familiar. 
Muitas vezes, esperamos da criança uma atitude de adulto para 
resolver seus problemas e conflitos, e ela ainda não tem condições de 
se comportar desta maneira. Para ensinar ao filho um determinado 
comportamento, é importante certificar-se que a criança está atenta 
ao que você diz. Para isso é importante: 

• Apresente uma orientação de cada vez;
• Fale de maneira clara, com frases curtas e diretas;
• Utilize uma linguagem que a criança conseguirá entender; 
• Peça para a criança repetir a orientação dada e que demonstre o que 
entendeu sobre aquilo que foi dito. Explique de outra maneira, caso 
ela não tenha compreendido;

• Acompanhe e supervisione o cumprimento da 
solicitação.

Importante: O que você está 
pedindo, deve estar de acordo com 
o que você desenvolve na prática. 
Os pais são os principais exemplos 

para os filhos.
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Conseguiu
entender?



Utilize seu tempo com seu filho para brincar e curtir momentos juntos. 
É muito importante que os pais demonstrem interesse em estar 
com a criança. Reserve um momento para dar total atenção, brinque e 
divirta-se com ele. 

• Reserve um tempo de 15 a 20 minutos para brincar com sua criança, 
no mínimo 04 dias na semana;
• Procure dar atenção exclusiva e agradável (coloque o celular no 
silencioso e deixe as tarefas de casa para outro momento);
• Faça elogios claros e frequentes;
• Avise seu filho quando estiver se aproximando o término da 
brincadeira.

Importante: Organize-se para que o 
momento em que estiver com o seu 
filho seja agradável tanto para ele,

quanto para você.
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Quando os pais demonstram interesse em ouvir sua criança, o processo 
de interação se torna mais claro, mais afetivo e, consequentemente, de 
maior qualidade. 

• Demonstre respeito pelos sentimentos de sua criança;
• Mostre a ela que você está ouvindo o que ela diz;
• Diga à sua criança que você escuta o que ela está falando e o que você 
acha que ela está sentindo;
• Dê nome aos sentimentos dela.

Importante: A criança não nasce sabendo, os pais que guiam 
a sua aprendizagem.
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Estabeleça uma rotina. A rotina garante e assegura o sentimento de 
continuidade e estabilidade emocional para todos da família. Para as 
crianças, isso é ainda mais importante. Elas precisam ter horários bem 
definidos para comer, tomar banho, acordar e dormir, fazer dever de 
casa e brincar. 

• Crie uma rotina para a criança que possa ser cumprida. As atividades 
viram rotina quando se repetem da mesma forma. Sistematize os 
horários e garanta que todas as atividades estejam adequadas para 
a idade;
• Deixe a rotina visível. Faça um quadro de horários e coloque a 
sequência de todas as atividades (ex.: acordar, trocar de roupa, tomar 
café e escovar os dentes). Quando a rotina está esquematizada em um 
quadro, é mais fácil para a criança visualizar o que é esperado dela.

Importante: Organize-se para que o 
momento em que estiver com o seu 
filho seja agradável tanto para ele,

quanto para você.
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Elogie seu filho sempre que ele atender a uma orientação sua. Não 
espere grandes eventos para agir dessa forma, reforce o bom 
comportamento cotidiano.

• Elogie-o, abrace e mostre sua satisfação com ele. 

Importante: Mostre para o seu filho que ele está no caminho 
certo, reconheça sempre o esforço dele.
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