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 MANTENHA AS CRIANÇAS SEGURAS 
E OCUPADAS

EXEMPLOS DE ATIVIDADES
Sua rotina, seus planos anuais como as férias 
e talvez até mesmo suas finanças podem ter 
mudado devido à COVID-19. 

Todos nós estamos navegando juntos por esse 
território desconhecido, um dia de cada vez. Além 
de todas essas considerações, como é a proteção 
das crianças contra o abuso sexual infantil? Você 
pode precisar ir trabalhar sem uma creche normal 
disponível, ou talvez você esteja em casa com seus 

filhos e precise pesquisar para encontrar atividades 
seguras para eles enquanto trabalha.

Ao pensar nas soluções, é importante lembrar 
dos três princípios básicos para minimizar a 
oportunidade de abuso – prevenir o isolamento, 
manter as situações passíveis de interrupção 
e definir as expectativas. Tente pensar nesses 
princípios ao fazer planos para seus filhos.

Aqui está um exemplo de um calendário diário de atividades que você pode adaptar para ajudar 
a manter seus filhos seguros e ocupados:

Hora de acordar! Preparar-se para o dia.

DIAS
DE AÇÃO

8h00:

Cozinhar/tomar café da manhã – quais são algumas maneiras, adequadas para a idade de seus filhos, para 
que eles o ajudem a preparar a refeição?

9h00:

Almoço

Um pouco de ar fresco! Pegar um giz e desenhar nas calçadas ou brincar de amarelinha. Jogos de pátio como 
pega-pega ou outro semelhante. Ajude as crianças a catar ervas daninhas – transforme isso em um jogo: quem 
consegue pegar mais? Veja esta ideia Nature Bingo da Alliance for a Healthier Generation.

Hora do diário – peça aos seus filhos para escreverem como estão se sentindo, com o que estão animados, com 
o que estão estressados. Para crianças maiores que preferem aplicativos, confira o Mood Meter App.

Ler um livro; peça às crianças que façam diariamente um resumo do que aprenderam com o livro. Há algum 
tópico que eles aprenderam para usar em uma conversa e relacioná-lo com a vida real? Peça a eles que leiam 
nas áreas comuns que podem ser observadas ou em seus quartos com a porta aberta.

10h00:

11h00:

13h00:

14h00:

Brincar de jogos de aprendizagem on-line se houver acesso à Internet. O NetSmartz é um ótimo recurso 
para ensinar às crianças sobre segurança na internet de uma forma divertida. Está sem internet? Não tem 
problema, jogue um jogo de adivinhação, monte um quebra-cabeça ou faça trabalhos manuais. 

15h00:

Colocar um pouco de música para uma festa/concurso de dança.16h00:

Conectar-se com os familiares e ver como foi o dia de todos. Alguém parece desanimado? Há altos ou baixos 
do dia para compartilhar? Se você fizer disso um hábito, será mais fácil saber se algo está errado.

17h00:

Jantar18h00:

Construir um forte na sala de estar e assistir a um filme antes de dormir.19h00:
Cada criança é diferente: algumas podem gostar mais de ler, enquanto outras preferem ficar ao 
ar livre. Seja flexível; escolha o que funciona nos itens acima e acrescente a melhor opção para 
sua família.
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USE ESTE ESPAÇO PARA CRIAR OUTRAS 
IDEIAS DE ATIVIDADES SEGURAS COM SEUS 

FILHOS.

DIAS
DE AÇÃO

Conteúdo fornecido por Darkness to Light. Para saber mais ou fazer um treinamento 
para prevenir, reconhecer e reagir com responsabilidade ao abuso sexual infantil, 
visite www.D2L.org.

“Descobri que usar um cronograma nos ajuda a ter ideias novas de atividades que talvez não 
tivéssemos pensado antes. Meu filho também tem idade suficiente para definir seu próprio 
cronograma, então conversamos sobre o que ele planejou. Dessa forma, ele está praticando 
como tomar decisões e aprendendo a gerenciar seu tempo.” 
- Gwen.B, Mãe
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