
Conselhos e Sugestões  
 
A UNICEF conversou com a Psicóloga Lisa Damour, especialista em psicologia 

do adolescente, colunista do New York Times, autora de best-sellers e mãe de 

duas crianças, sobre como ajudar os pais a criar uma sensação de normalidade 

numa fase em que vivemos um "novo normal (temporário)". 

 
 

 Estabeleça uma rotina 

“As crianças precisam de estrutura. E o que todos nós temos que fazer, muito 

rapidamente, é inventar rotinas inteiramente novas para os nossos dias. Eu 

recomendo fortemente que os pais tenham um plano para o dia - que pode incluir 

tempo para a criança usar o telefone e falar com os seus amigos, mas também 

deve ter um tempo livre de tecnologia e um tempo reservado para ajudar em 

casa. Precisamos de pensar sobre o que valorizamos e construir uma rotina que 

reflita isso. Será um grande alívio para os nossos filhos ter a sensação de um 

dia previsível e saber quando devem estar a estudar e quando podem brincar".  

 Verifique o que está a ouvir ou a ler 

Há muita desinformação a circular sobre a COVID-19. “Descubra o que seu filho 

está a ouvir ou o que pensa que é verdade. Não é suficiente contar os factos, 

porque se não souber o que ele está a pensar e falar diretamente sobre algum 

mal-entendido, o seu filho pode juntar todas essas informações com algo 

impreciso que tenha ouvido. Descubra o que o seu filho já sabe e comece a 

partir daí.” 

 Esteja atento ao seu próprio comportamento 

"É claro que os pais também estão ansiosos e os nossos filhos vão apanhar 

alguns desses sinais. Eu pediria aos pais que fizessem o possível para lidar com 

a sua ansiedade e não partilhassem os seus medos com os filhos. Isso pode 

significar conter emoções, o que pode ser difícil às vezes, especialmente, se as 

estivermos a sentir de forma intensa.” 

 


