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REVEZAR 
 
 
 

SENTIR 

Use linguagem clara ao pedir à sua criança para fazer algo. Explique 
por que e como, tipo “não corra para a rua porque os motoristas dos 
carros podem não lhe ver”, também ajuda a sua criança a entender 
como se comportar durante o dia. 

 

 
Dispense muita atenção positiva à sua criança quando ela estiver se 
comportando bem. Ela quer a sua atenção e, se ela a obtiver ao se 
comportar bem, ela o fará mais e mais. A sua aprovação é muito 
importante para ela e faz uma diferença enorme no seu 
desenvolvimento. 

 
Revezar é mais fácil que compartilhar! Mostre para a sua criança 
como revezar e pedir a vez quando quiser. 

 
 

A sua criança está aprendendo que pessoas diferentes têm 
pensamentos e sentimentos diferentes. Você pode jogar o jogo 
“Qual é o sentimento” para praticar. Veja abaixo para saber por que 
é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 
Qual é o sentimento 
Dica Vroom™: Faça uma expressão facial e 
peça à sua criança para adivinhar o que você 
está sentindo. Raiva? Tristeza? Cansaço? 
Entusiasmo? Medo? Então, alterne e peça à sua 
criança para fazer uma expressão facial 
enquanto você adivinha o que ela está 
sentindo. Divirtam-se, revezando-se. 

Prática inteligente 

É importante para sua criança entender seus 
próprios sentimentos e aqueles de outras 
pessoas. Falar sobre sentimentos e as 
expressões faciais a que correspondem ajuda a 
desenvolver competências sociais e sólidas 
amizades no futuro. Para obter mais dicas como 
essas, baixe o aplicativo gratuito em 
www.Vroom.org! 

Ajude a sua criança a usar a imaginação em momentos difíceis. Você 
pode pedir que ela imagine ser um super-herói ou super-heroína, ou 
estar em um lugar favorito, ou fazendo algo especial. Ensiná-la a 
fazer isso a ajudará a enfrentar desafios e a se acalmar no futuro. 
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