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A

s férias constituem um momento privilegiado para estreitar os
laços familiares, partilhar vivências, estimular competências e desenvolver
novas experiências. Como tal, as férias
marcam um período particular em que
os pais podem (finalmente!) ter tempo de
qualidade com os filhos.
Atualmente, muitos pais queixam-se que
têm muito pouco tempo para os filhos: o
trabalho preenche a maior parte do tempo
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dos seus dias, chegam a casa tarde, cansados e stressados, com a cabeça cheia
de problemas e preocupações, tendo ainda
pela frente diversas tarefas domésticas
até ao final do dia. Os pais acabam por
ter assim, não só pouca disponibilidade de
tempo, mas também pouca disponibilidade psicológica para estar e desfrutar de
momentos agradáveis com os filhos.
Muitos pais sentem-se fatigados e frustrados, por vezes imersos em sentimentos
de culpa, porque não se sentem capazes de
desenvolver momentos de qualidade com
os filhos. Porém, e embora seja realmente
difícil para muitos pais, isso não é impossível! Aproveite estas férias para começar a
mudar o cenário atual.
Neste artigo vou apresentar-lhe algumas
sugestões de como pode criar momentos
de qualidade com os seus filhos durante
as férias.

DESENVOLVER ATIVIDADES EM
FAMÍLIA. As atividades em família promovem o estreitamento dos laços afetivos
e emocionais, trazendo benefícios não só
para as crianças, mas também para os
pais. Ir ao cinema ou ao teatro, ler livros,
visitar museus ou locais históricos, passear em parques zoológicos, botânicos ou
recreativos, fazer piqueniques e exercer
voluntariado são apenas alguns exemplos.
Aproveite para incutir o gosto por atividades simples do dia-a-dia que promovam
um estilo de vida saudável, como cozinhar
um bolo com ingredientes saudáveis ou
criar novas receitas (por exemplo, gelados de fruta ou leite), andar de bicicleta,

fazer caminhadas e passeios ao ar livre,
entre outros. A televisão, os videojogos, o
computador e outros gadgets tecnológicos
devem ser deixados para último plano,
dando-se prioridade a atividades que promovam o desenvolvimento das crianças,
assim como o estreitamento das suas relações familiares.
DAR IMPORTÂNCIA AO BRINCAR.
Brincar é a atividade primordial da infância e os pais devem participar ativamente
nas brincadeiras dos filhos. O tempo de
brincadeira constitui um momento privilegiado para ajudar as crianças a expressarem emoções e sentimentos, assimilarem
regras e diferenças sociais, e desenvolverem outras aprendizagens importantes. Os
pais podem organizar o tempo de forma
a enriquecer as férias com atividades
diversificadas que promovam o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos
filhos, de forma saudável e natural. Para
ficar a conhecer algumas atividades que
pode desenvolver de acordo com o tipo de
competências e áreas do desenvolvimento

desenvolver novas experiências com os filhos
que podem ser estimuladas no seu filho,
consulte o quadro em anexo.
ESCOLHER ATIVIDADES DE ACORDO COM O NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. É importante
que os jogos, as brincadeiras e outras
atividades que sejam desenvolvidas com
os seus filhos respeitem a idade, o nível de
desenvolvimento e a capacidade das crianças. Optar por atividades demasiado difíceis pode deixar as crianças frustradas,
pelo que tenha em atenção a etapa
do desenvolvimento em que os

seus filhos se encontram, assim como as
brincadeiras e atividades preferidas por
cada um deles, para que possam tirar
partido e desfrutar de forma satisfatória
e harmoniosa das atividades desenvolvidas
em família. Pergunte-lhes o que querem
fazer, responsabilizando-os e envolvendoos na escolha e no planeamento das atividades a realizar.
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PASSAR FÉRIAS COM OS FILHOS.
Em primeiro lugar, é importante que os
pais reservem tempo para passar férias
com os filhos. Não vale ir de férias e deixar

as crianças com os avós, os tios ou outras
pessoas… É importante estar com elas
e dedicar-lhes atenção genuína todos os
dias. Educar não deve ser encarado como
um “trabalho”, por isso, a sua função
como mãe/pai não pode “ir de férias”. Se
quer ter tempo de qualidade com os seus
filhos deve começar por passar as férias
em família.

partilhar vivências, estimular competências e
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AS FÉRIAS CONSTITUEM UM PERÍODO PRIVILEGIADO
PARA A FAMÍLIA. QUER TER (FINALMENTE!) TEMPO DE
QUALIDADE COM OS SEUS FILHOS? ENTÃO, APROVEITE
ESTAS FÉRIAS E SAIBA COMO PROPORCIONAR
MOMENTOS DE VERDADEIRA QUALIDADE!

Quando os pais passam tempo de qualidade com os filhos promovem uma série de
benefícios para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das crianças.
Ao criar momentos de qualidade com os
seus filhos estará, sobretudo, a promover o
fortalecimento das relações familiares, de
forma saudável e natural.
O desenvolvimento de laços familiares
profundos e sólidos constitui um dos fatores-chave para que as crianças se desenvolvam de forma harmoniosa e saudável.

Lembre-se que as férias constituem um momento

privilegiado para estreitar os laços familiares,

<
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Sabia que…?
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Conheça as áreas do desenvolvimento
estimuladas por cada tipo de atividade
O tipo de brincadeiras, jogos e atividades que desenvolve com o seu filho pode estimular
competências muito diversificadas e promover diversas áreas do seu desenvolvimento. Fique
a conhecer algumas atividades que pode desenvolver com o seu filho para promover cada uma
destas áreas do desenvolvimento:
4AFETIVIDADE – Brincar com bonecos, ursinhos e outros brinquedos que deem a possibilidade de dramatização de situações de
vida potencia o desenvolvimento afetivo das
crianças e a resolução de dificuldades/problemas afetivos;
4MOTRICIDADE – Brincar com bolas, chocalhos, jogos de encaixe e de empilhar permite o
desenvolvimento da motricidade das crianças;
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4 INTELIGÊNCIA – Jogos de tipo quebra–
cabeça, construção e estratégia permitem o

>

4

DEIXAR ALGUM TEMPO LIVRE. Por
vezes, os pais sentem que têm de preencher ao máximo as férias dos seus filhos,
receando que estes se possam aborrecer
se não tiverem o tempo todo ocupado.
Porém, lembre-se de que os momentos de
tempo livre são também importantes para
que as crianças se possam encontrar consigo mesmas, e aprendam também a tirar
proveito da introspeção e da sua própria
imaginação. Isto ajuda inclusivamente as
crianças a aprender a entreter-se sem
necessidade de brinquedos muito caros ou
atividades dispendiosas. Aproveite estes
momentos para partilhar com os seus
filhos a sua história pessoal e familiar dos
jogos e brincadeiras que fizeram parte da
sua infância. Deem asas à imaginação e
inventem novos jogos e brincadeiras, o que
irá enriquecer a criatividade e o desenvolvimento cognitivo dos seus filhos.

desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato das crianças;
4SOCIABILIZAÇÃO – Nas brincadeiras com
os adultos ou com os pares as crianças aprendem a interagir, cooperar e relacionar-se com
os outros, desenvolvendo as suas competências
sociais e de relação interpessoal;
4CRIATIVIDADE – Brincar com marionetas,
jogos de montar, disfarces e instrumentos
musicais potencia o desenvolvimento da imaginação e da criatividade das crianças.

PROMOVER AS RELAÇÕES AFETIVAS COM A RESTANTE FAMÍLIA E OS
AMIGOS. As férias constituem também
um momento privilegiado para promover o
contacto e o estreitamento dos laços afetivos com a família mais alargada (avós,
tios, primos, etc.) e os amigos, com os quais
não é possível manter contacto durante o
resto do ano. Ir à pesca com o avô, ouvir
as histórias de infância contadas pela avó,
ir com os tios ao jardim e/ou ir à praia com
os amiguinhos são apenas alguns exemplos
de atividades que podem promover as relações afetivas com a família e os amigos,
ao mesmo tempo que estimulam o desenvolvimento das competências sociais e de
relacionamento interpessoal das crianças.

Tome nota!
Pode enviar-nos as suas dúvidas e/ou
questões para a rúbrica do Consultório de
Psicologia – Dra. Cláudia Madeira Pereira, através da revista Saúde e Bem-Estar
(saudebemestar@sreditores.pt) ou diretamente para a Dra. Cláudia Madeira Pereira
(psicologa@claudiamadeirapereira). Todos
os dados pessoais serão mantidos confidenciais e nenhuma informação será divulgada
sem o consentimento do leitor.

