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APRESENTAÇÃO
Este caderno destina-se aos pais e/ou responsáveis, dos estudantes
da rede estadual de ensino, pertencentes aos diversos modelos de
organização familiar e de situação sócio econômica.
Tem como objetivo contribuir para o fortalecimento dos vínculos
familiares, sugerindo algumas dicas de ações para a boa convivência e a
interação familiar.
Não pretende ensinar e nem tão pouco ser um receituário, para dizer
de maneira absoluta que, tal prática educativa é melhor para educar/criar os
filhos.
Segundo estudos da área da psicologia e da pedagogia, não existe um
manual que apresente práticas educativas parentais efetivas para
determinada criança e em que contexto. Porém, pode-se sugerir e oferecer
possibilidades de dicas de ações para permear a rotina educativa das
crianças e adolescentes, no ambiente familiar.
É inegável que a família constitui a sede dos acontecimentos mais
significativos na vida da criança, por isso, cabe-lhe estabelecer condições
propiciadoras para um bom desenvolvimento. Entretanto torna-se,
necessário as famílias obterem informações e dicas de como possibilitar um
contexto familiar com uma rotina favorável para uma boa formação dos
filhos, nas diferentes faixas etárias. Um ambiente assim, resulta em mais
segurança e confiança para crianças e adolescentes no contexto familiar.
Por isso, esta proposta de Caderno com sugestões e dicas de ações
simples, trazendo abordagem de temas relevantes e a compilação de
informações seguras, produzidas pela área da saúde e de outros órgãos
parceiros.

PRÁTICAS EDUCATIVAS DOS PAIS, NA EDUCAÇÃO DOS
FILHOS

Os pais e/ou responsáveis “sabem” como se educa um filho, nos
atuais tempos?
Para convidar à reflexão sobre essa indagação, mas sem a intenção
de julgar qual o melhor estilo educativo e qual tem melhores resultados, este
caderno é uma oportunidade para apresentar o que os estudos da psicologia
têm identificado como estilos de educação parental que vêm sendo
praticados.
Mesmo porque, segundo estudiosos da área da psicologia, não existe
um manual, porém, algumas práticas que vem sendo adotadas, de uma
forma ou de outra, acabam influenciando na aprendizagem e no
comportamento das crianças e adolescentes.
De qualquer maneira, deve-se sempre destacar que a família é a peça
mais importante e relevante para a formação das crianças e adolescentes.
Em seus estudos, sobre estilos de educação ou criação dos filhos, a
consagrada psicóloga Diana Baumrind 1 faz a seguinte classificação:
 Autoritário: estilo caracterizado por uma educação em que os pais
e/ou responsáveis controlam muito, mas apoiam pouco as crianças, são
rígidos, duros e exigentes. Não há o respeito pela autonomia e a
individualidade da criança, nem uma comunicação aberta entre ambos, isto
é, pais e/ou responsáveis tendem a educar com regras, mas sem discussão.
 Permissivo: estilo caracterizado por uma educação em que os pais
e/ou responsáveis são pouco exigentes, “exercem um controle fraco e um
apoio forte, e tendem a aceitar os desejos da criança, exigindo pouco dela”
(Baumrindi,1971, in Montandon p. 488, 2005). São extremamente tolerantes,
face aos desejos, impulsos e comportamentos da criança, raramente
aplicando regras consistentes.
 Equilibrado – democrático (Authoritative): estilo caracterizado por
uma educação em que os pais e/ou responsáveis “ao mesmo tempo que
controlam e apoiam seus filhos, fixando-lhes regras a respeitar, encorajam
sua independência, são exigentes e atentos” (Baumrindi,1971, in
Montandon p. 488, 2005). Os pais democráticos são firmes, mas não rígidos.
BAUMRIND, Diana. Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior.
1967.
1
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Abrem uma exceção quando a situação justifica. Estão disponíveis a
direcionar as atividades dos seus filhos de forma racional e orientada,
encorajam as trocas verbais com a criança, partilham o raciocínio por detrás
da forma como ela age e solicitam a opinião da criança quando esta se
recusa a obedecer.
Baumrind, também propôs um quarto estilo de educação:
 Não envolvido (Uninvolved): estilo caracterizado por uma
educação em que os pais e/ou responsáveis “têm uma atitude caracterizada
pela indiferença e até pela negligência ou rejeição” (Baumrindi,1971, in
Montandon p. 488, 2005).
Embora a maiorias dos pais e/ou responsáveis não tenham
conhecimento sobre esses estilos, intuitivamente adotam um deles na forma
de educar os filhos.
Agora que você já sabe um pouquinho sobre o assunto, faça a
seguinte reflexão:
Qual estilo de educação que você se identifica? E, por que esta
pergunta?
Independente de qual estilo você adota na educação do (s) seu (s)
filhos, cabe destacar que uma boa convivência e interação respeitosa entre
pais e/ou responsáveis e filhos, além de favorecer o fortalecimento dos
vínculos familiares, também influencia no processo de desenvolvimento
social, cognitivo e psicológico de uma criança.
Para isso é importante organizar uma rotina prazerosa e significativa
no ambiente familiar, não deixando de considerar que todas as famílias
mantêm um ciclo de vida e nestes, existem períodos estáveis, momentos
imprevisíveis que necessitam de reorganização e períodos de crises, que
podem afetar profundamente a vida familiar, gerando mais dificuldade em
estabelecer uma boa relação familiar.
Por isso, nas próximas páginas seguem algumas dicas, que podem
contribuir, diversificar e melhorar a organização da rotina familiar, e assim,
fortalecer os vínculos familiares.

Lembrando: São boas dicas, mas necessitam da
Reconstrução da Rotina Familiar
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MOMENTOS DE CONVERSAS/DIÁLOGOS NO AMBIENTE FAMILIAR

Em decorrência da correria do dia a dia, nem sempre conseguimos ter
um espaço de conversa e diálogo no ambiente familiar.
Para estabelecer uma boa conversa deve-se ter um bom ASSUNTO.
Então, faremos a sugestão de alguns assuntos que podem oportunizar essa
boa conversa entre pais e filhos, sejam crianças e/ou adolescentes.
Uma boa conversa precisa se adequar a idade da criança e dos
adolescentes. Por isso, precisamos esclarecer que de acordo com o Estatuto
da Criança e do Adolescente (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 uma criança ou ser
um adolescente, vamos aos assuntos:

1. Saúde
1.1 Vírus
1.2 Aedes aegypti
1.3 Vacinas
1.4 Alimentação Saudável
2. Direitos e Deveres das Crianças e Adolescentes
3. Redes Sociais
4. Mudanças de
Adolescentes

Comportamento
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das

Crianças

e

dos

SAÚDE

Os pais e/ou responsáveis têm um papel fundamental na promoção
da saúde dos filhos, de forma bem simples: CONVERSANDO sobre:

1.1 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/COVID-19).
Quando temos muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo por
determinado tipo de vírus, as demonstrações sociais afetivas (abraços,
beijos, aperto de mãos), devem ser evitadas. Atualmente temos um surto de
coronavírus e por isso, a afetividade deverá ser demonstrada com
CUIDADO. As regras de cuidados pessoais, de higiene (lavar bem as mãos,
tossir e espirrar no antebraço, fazer a higienização com álcool, não
compartilhar objetos) devem ser praticadas sempre. Treinar junto com os
filhos as formas de prevenção, como por exemplo, lavar as mãos, espirrar e
tossir no antebraço.

H1N1

GRIPE

Acesse o material

COVID - 19
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Explicar sobre o uso do CELULAR. 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 outros adultos. Se for emprestar para seus filhos jogarem,
atenderem/efetuarem ligações, esterilize antes e depois do uso.

Coronavírus: Hábitos de Vida Saudáveis

Acesse o vídeo
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1.2 Aedes aegypti

A dengue atualmente se apresenta como um grave problema de
saúde pública no Brasil. Santa Catarina, vem convivendo com epidemias
recorrentes da doença. Para agravar esse cenário, a partir do ano de 2014,
houve a introdução no território nacional do vírus da febre de chikungunya
e, em 2015, tivemos a emergência do zika vírus, doenças também
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Todos contra a Dengue

Acesse o vídeo
Santa Catarina vem apresentando um crescente número de focos
desse mosquito ao longo dos anos. No período de 29 de dezembro de 2019 a
14 de março de 2020, foram identificados 12.216 focos do mosquito Aedes
aegypti em 164 municípios do nosso estado. Com a presença de muitos focos
do mosquito, em epidemias de vírus causadores destas doenças, o risco de
contaminação da população é preocupante.

Acesse os Focos e os Boletins Epidemiológicos da Vigilância
Entomológica do Aedes aegypti e Situação Epidemiológica de Dengue,
Febre de Chikungunya e Zika Vírus em Santa Catarina.
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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 destas doenças.

Dicas para eliminar criadouros do Aedes aegypti na sua casa

Acesse o vídeo

Acesse o Manual de Orientação para a População

Acesse o Jogo de Tabuleiro: Corrida contra o Aedes aegypti
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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
Caixa
d’água
Ralos
Vaso
sanitário
Caixa de
gordura

AÇÃO
- 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.

Coletor de
- Lave o coletor de água, que fica atrás da geladeira, semanalmente.
água da
geladeira
Lixo

Garrafas
Baldes e
vasos
Pratinhos
de plantas
Plantas e
ambiente
Bebedour
o de
animais
Se tiver,
Climatiza
dor de ar
Se tiver,
Calhas

- 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.
- Elimine os pratinhos de plantas. Caso não seja possível, cubra com areia até a
borda.
- 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.

Se tiver,
Lage

- 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.

Se tiver,
Piscina

- 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.

Se tiver,
Quintal
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SITUAÇÃO

1.3 Vacinas

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.

Cartilha das Vacinas: para quem quer mesmo saber das coisas

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, Gestante, Adulto e Idoso
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1.4 Alimentação Saudável

A alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do
organismo. Vamos incentivar nossos filhos a:
 Comer verduras, legumes e frutas aproveitando as da estação do
ano;
 Criar uma rotina com horários certos para as refeições;
 Fazer as refeições todos juntos, sentados à mesa, pelo menos uma
delas;
 Preparar as refeições, distribuindo tarefas, envolvendo os
familiares;
 Incentivar o cultivo (plantio e colheita) de temperos, legumes,
verduras;
 Beber, no mínimo, 2 litros de água por dia.
10 Passos para uma Alimentação Saudável

Acesse o vídeo
Outra reflexão: O que é comer bem?
Acesse Alimentação Saudável
Acesse Material da ANVISA
Alimentação Saudável: Fique Esperto!
13

1. DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

É importante os pais discutirem com os filhos que os direitos são
garantidos quando os deveres são cumpridos. Atendê-los e cumpri-los é
essencial no correto desenvolvimento infanto-juvenil, preparando as
crianças/adolescentes para a vida em sociedade.
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Saiba o que é

Acesse o vídeo
Os direitos e os deveres elencados se fundamentam no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e são, basicamente, todos os deveres
que os demais cidadãos possuem de acordo com a Constituição Federal
Brasileira, independentemente da idade, sexo, credo, cor da pele ou
religião.

Acesse o Estatuto da Criança e do Adolescente
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De acordo com essa legislação, são
DEVERES da criança e do adolescente2:
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.

DIREITOS da criança e do adolescente3:
1- Não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica;
2- Poder expressar seus pensamentos, gostos e religião;
3- Ter acesso às condições dignas de saúde, com assistência médica
e odontológica desde a fase de gestação até à adolescência;
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.

2
3

https://www.childfundbrasil.org.br/blog/deveres-da-crianca/
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/deveres-da-crianca/
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Uma atividade bacana!
Construir com as crianças e adolescentes
estratégias disciplinares, começando com:
Quais as regras da casa? Expor em um cartaz
e fazer lembrar quando não estão sendo cumpridas.

Combinados da Família

Fonte: Littlelion

Acesse o Modelo de Mural de Tarefas para Impressão
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2. REDES SOCIAIS Os

Os pais e/ou responsáveis podem ajudar para que crianças e
adolescentes usem de forma consciente e responsável as redes sociais.
Conversar com as crianças, e com os pré-adolescentes e
adolescentes, sobre os riscos dos conteúdos prejudiciais e agressivos
quando estão diante da internet acessando as redes sociais em seus
celulares, computadores, tablets. Cuidar com a pedofilia virtual,
exposição de fotos, nudes, fake news, cyberbullying.

Leia o texto:
Dicas para a família e para a escola de como lidar com o cyberbullying.

Acesse o texto

Acesse para saber mais sobre:
Comportamento on-line (sexting, cyberbullying, stalking, uso
excessivo, controle parental, selfie, pornografia de revanche);
Crimes na web; Segurança digital; Liberdade de expressão;
Privacidade; Helpline (canal de ajuda); Denúncia.
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3. MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS E DOS
ADOLESCENTES

O aumento de tempo de convivência entre os familiares, além de
muitas coisas boas, também pode trazer o aumento de conflitos, afetando
principalmente a saúde mental. Diante disso, pode-se desenvolver
quadros de estresse, ansiedade e depressão, atingindo sobretudo,
crianças e adolescentes.
Se observarem algum destes comportamentos, procurem conversar
com seu/sua filho (a), para entender o que está acontecendo. Procure a
escola para comunicar o que está acontecendo e para saber como está
sendo o comportamento dele na escola.

Mudanças que poderão ser observadas:
a) Falas/relatos de solidão, de desinteresse em viver;
b) Sentimento de tristeza;
c) Perda de interesse pelas atividades habituais;
d) Irritabilidade;
e) Agressividade;
f) Ansiedade;
g) Mudança no apetite;
h) Alteração no sono;
i) Aversão social;
j) Presença de machucados no corpo, principalmente, cortes nos
braços e se os mantêm cobertos com mangas longas.

Acesse: O que são problemas de Saúde Mental?
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Problemas de Saúde Mental

Acesse os vídeos

Na dificuldade em ajudar, pais e/ou responsáveis, não resistam em
procurar um profissional especializado, disponível nos Centros de
Referência do Serviço Social (CRAS), do seu município ou até mesmo um
psicólogo ou psiquiatra na Unidade de Saúde.

Pode procurar também:
 Disque Saúde para orientações
(número de telefone 136).
 Disque Centro de Valorização da
Vida (CVV), em caso de sofrimento
psíquico intenso, para apoio emocional
(número de telefone 188).
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MOMENTO CULTURAL NO AMBIENTE FAMILIAR

O envolvimento com a leitura, a música e a produção artística
estimulam a criatividade, expressam sentimentos e criam vínculos entre
pais e/ou responsáveis e filhos.

Esses momentos podem ser vivenciados em família destas formas:
 Contar alguma história, seja histórias, do álbum de fotografias,
dos familiares, das brincadeiras dos pais quando eram crianças ou
as histórias dos livros infantis.
 Tocar algum instrumento musical, ouvir música, ensaiar para
cantar uma música, dançar.
 Fazer uma pintura ou desenho da rotina familiar ou um registro
dos momentos vividos em família.

Acesse Palavra Cantada

Acesse Espaço da Leitura
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http://www.dengue.sc.gov.br/include/midias/materialGrafico/jogoTabulei
roDengue.pdf
Cartilha das Vacinas: para quem quer mesmo saber das coisas.
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde.
Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf
Calendário de Vacinação da Criança, Adolescente, Gestante, Adulto e
Idoso. Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVE/SC. Disponível
em
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/calendario_epidemiologico/calenda
rioa-vacina-2020.PDF
10 Passos para uma Alimentação saudável. Sodexo Brasil. Disponível
em https://www.youtube.com/watch?v=lXqemxb7NEA
Alimentação saudável. Biblioteca Virtual em Saúde. Ministério da
Saúde. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/414alimentacao-saudavel
Alimentação Saudável: Fique Esperto! Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA. Disponível em
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33864/284972/alimento_saudavel_
gprop_web.pdf/d4ad4224-cac0-4fe5-866c-141684eedc68
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Saiba o que é. Fundação
Abrinq. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=xHeimJk8YoQ
Estatuto da Criança e do Adolescente. ChildFund. Brasil. Fundo para
Crianças. Disponível em
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/deveres-da-crianca/
Mural de Tarefas para Impressão. Gisele Cirolini – Soumae.org.
Disponível em https://www.soumae.org/wpcontent/uploads/2014/12/mural-de-tarefas-para-pequenos.pdf
Dicas para a família e para a escola de como lidar com o cyberbullying.
SaferNet Brasil. Disponível em https://new.safernet.org.br/content/dicaspara-fam%C3%ADlia-e-para-escola-de-como-lidar-com-o-ciberbullying
Comportamento on-line; Crimes na web; Segurança digital; Liberdade
de expressão; Privacidade; Helpline; Denúncia. SaferNet Brasil.
Disponível em https://new.safernet.org.br/
Problemas de Saúde Mental. Seção de Afetos Negativos e Processos
Sociais – SANPS/UFRGS. Disponível em
https://www.youtube.com/channel/UCqkfB_1K6-QW4ByTqaurqUQ
O que são problemas de Saúde Metal? Seção de Afetos Negativos e
Processos Sociais – SANPS/UFRGS. Disponível em
https://www.saudementalnaescola.com/identificando-problemas-1
Palavra

Cantada.

Sandra

Peres;

Paulo

Tatit.

Disponível

em

http://palavracantada.com.br/

Espaço da Leitura. Laboratório de Educação. Espaço Itaú. Disponível
em http://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/
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