
Lembre-se de que você 
é um pai, NÃO um 
professor substituto!

O seu papel é apoiar o seu filho 
criando um espaço para aprender 

Você não precisa saber todas as 
respostas. Ajude-os a explorar seus 
interesses e fazer perguntas.

Vá ao ritmo do seu filho e seja 
paciente consigo mesmo.

Crie uma rotina em torno da 
aprendizagem e dos trabalhos escolares

Faça um plano diário com seus filhos para quando 
eles poderão passar o tempo fazendo atividades 
educacionais

Se pode incluir trabalhos escolares estruturados e 
outras atividades en linha, leitura, escrita ou artes

Permite flexibilidade e tempo para brincar e relaxar 
tambem

Dicas do Poner Fim ao Violência Dicas do OPAS

Para mais informações, clique nos links abaixo

Dicas d UNICEF Otras linguas base de evidencia

Fique conectado com a escola
e os professores do seu filho

Descubre como manter contato com o professor ou a 
escola de seus filhos, para se manter informado, faz 
perguntas e obtenga mais orientações

Se você está tendo dificuldades ou conhece alguém que 
está tendo dificuldades com os trabalhos escolares ou 
com a situação em casa, converse sobre isso com um(a) 
professor(a) com quem você se sente em confianca.

Grupos de pais ou grupos comunitários também podem 
ser uma boa maneira de apoiar uns aos outros com os 
trabalhos escolares em casa.

COVID19 interrompeu a educação de nossos filhos com o fechamento de escolas e aprendizagem remota.
É normal sentir-se ultrapassado quando temos que ajudar nossos filhos a aprender, 

especialmente quando também temos estresse sobre trabalho e dinheiro. 

Cuidados parentais durante a COVID-19
Educação e aprendizagem remota

Torne o aprendizajem ludico y divertido

As crianças aprendem melhor quando aprender é divertido

Tente encontrar maneiras de tornar o aprendizagem em 
uma actividad lúdico para manter seu filho interessado e 
connectado.

Apóie seu filho/a quando ele(a) voltar para a escola

Explique ao seu filho(a) que não há problema em ficar com medo ou preocupacoes 
em voltar para a escola

Permita que o seu filho(a) conte como se sente. Também é normal que seu filho(a) 
se comporte de forma diferente do normal

Fala como ir à escola pode ser diferente agora e como eles podem proteger se 
contra COVID19

Pergunte como foi o dia deles e apoie-os se tiverem algumas dificuldades
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https://www.end-violence.org/safe-to-learn#covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



