As 10 melhores coisas que pode dizer ao seu filho

Parentalidade Positiva

Parentalidade
Positiva
O Certo e o Errado

Eu AMO-TE!

Tu foste sempre uma alegria na minha vida.

É bom contar o que nos acontece.
“A

Estou muito orgulhoso de ti, estiveste tão bem!

Parentalidade Positiva define-se como um

“comportamento parental baseado no melhor
interesse da criança e que assegura a satisfação das principais necessidades das crian-

Eu disse não.

ças e a sua capacitação, sem violência, proporcionando-lhe o reconhecimento e a orien-

Não há problema em chorar ou sentirmo-nos

tação necessários, o que implica a fixação de

tristes ou assustados.

limites ao seu comportamento, para possibilitar o seu pleno desenvolvimento”.

É normal errarmos e enganarmo-nos.

(Recomendação do Conselho da Europa,
Lisboa 2006)

És muito esperto em teres-te lembrado disso/em teres feito isso.

Eu gosto de ti como tu és.

Equipa Local de Intervenção
de Reguengos de Monsaraz
e Mourão

Santa Casa da
Misericórdia de
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Reguengos de
Monsaraz

Não deve!



Deve!

As 10 piores coisas que pode dizer ao seu filho

Criticar constantemente as crianças em



Utilizar linguagem positiva:

frente a outras pessoas, quer sejam outras crianças ou adultos (“Pareces mes-

Se não comeres a

Para tudo há uma solução.

mo um palerma... já te disse que não é

sopa toda, vem o

Tudo se resolve.

homem do saco e

Sei que és capaz.

assim que se faz...”);


leva-te…

Está excelente.

Contar os segredos das crianças a outras pessoas, de uma forma que as faça

És mesmo burro!

sentirem-se humilhadas (“Sabiam que

Nunca vais dar gente!



Ter auto-controlo - capacidade de se
controlar em situações de conflito/, nas
quais não é adequado dizer ou fazer tudo aquilo que lhe vem à cabeça, pensando antes de falar/de agir.”



Usar mensagens “Eu sinto-me”, nas
quais exprime o que sente;



Saber escutar – escuta ativa:

ele ainda faz xixi na cama?”);


Pedir com insistência às crianças para

Porque é que tu não és como…

desempenharem um determinado papel
perante os outros (“Anda lá, canta aque-

Não gosto mais de ti!

la música que cantaste há bocado, para
a avó ouvir!”);


Olha só tudo o que eu abdiquei por ti!

Esquecer os nomes dos amigos das crianças, ou confundi-los;



Tu és um mentiroso, um preguiçoso…

Estar sempre a colocar perguntas de
uma forma crítica e negativa (“Já fizeste

Ouvir o que o filho tem para dizer.
Ajudar o filho naquele problema particular.

Não sejas parvo, não há nada de que ter medo!

os deveres, ou não é para hoje?”; “Vais
chorar outra vez porque tens que ir dormir, como fizeste ontem?”);


Desvalorizar os medos das crianças:
(“Tens medo do escuro, mas porquê?
Se o escuro não faz mal a ninguém...”).

Genuinamente, aceitar os sentimentos do filho.
Entender que os sentimentos são transitórios, e

Eu vou deixar-te se te portares mal.

não permanentes.
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Ver o filho como alguém distinto de si – uma pessoa única, com identidade própria.
Espera só até o teu pai chegar a casa
Gordon, T. (1998). Eficácia na Educação dos Filhos. Editora Encontro.

.
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Extraído do programa “Ser Família”



