
Este facto, aliado à maior dificuldade por parte desta população em entender as causas e

consequências desta doença, torna-as excelentes propagadoras deste vírus, sendo

indispensável reforçar às crianças a importância da adoção de comportamentos de prevenção.

 

Mas como explicar aos nossos filhos algo que, às vezes, até para nós é difícil

compreender?

 

 Sabemos que é uma tarefa difícil, mas temos as estratégias ideias para o ajudar!

INFORMAÇÕES ÚTEIS E ESTRATÉGIAS PARA OS PAIS

Sabia que as crianças têm a mesma capacidade que a

população adulta para transmitir Coronavírus a outras

pessoas, mas que podem apresentar sintomas tão

ligeiros que acabam por passar despercebidos? 

Ou mesmo não apresentar qualquer sintoma? 
 

LITERACIA

Estes recursos foram escolhidos especialmente para SUPER PAIS, que fazem de tudo para

proteger a saúde dos seus filhos. Neles irá encontrar um conjunto de informações que

abordam a melhor forma de chegar às crianças, assim como algumas informações

importantes que possam facilitar a sua dinâmica familiar.

Toda a informação é transmitida de forma interativa, com recursos de fácil interpretação e

aplicações práticas ao nosso dia-a-dia.
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 Hospitais em Portugal de referência preparados para o 

 COVID-19 na população pediátrica; 

Privilégios da Segurança Social para a família;

Explicar e orientar as crianças sobre o que é o COVID-19,

as recomendações gerais, medidas de prevenção, bem

como comportamentos a adotar no seu quotidiano.

Explicar a uma criança a importância das medidas

de distanciamento social e isolamento.

Os conteúdos abordados são:

 

 
Recurso: 

https://observador.pt/2020/02/05/estar-atento-a-sinais-evitar-dramas-e-nao-mentir-como-falar-com-os-seus-filhos-sobre-o-coronavirus/
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-medidas-de-apoio-excecional
https://covid19.min-saude.pt/dispositivos-de-saude-publica/
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_criancas_.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Folheto-crian%C3%A7as-e-encarregados-de-educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.atlasdasaude.pt/artigos/guia-infantil-sobre-o-coronavirus-como-explicar-e-orientar-criancas
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children-faq.html&fbclid=IwAR1ZCZXJVFFw8tDZ2AJm4emNDVqecVGB0VeGFRkIVOGdggIwbYIvMwgD2bo

