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Fazer atividades juntos desenvolve a importante relação entre você 
e a sua criança. Dedique um tempo para fazerem algo especial e fale 
o quanto você aprecia estarem juntos! A sua relação ensina à sua 
criança o que esperar de relações futuras. 

 
É importante deixar as crianças saberem que todos podem melhorar e 
ficar mais espertos a cada dia. Elogie a sua criança quando ela praticar 
bastante ou se esforçar em uma atividade, mesmo que ela não vença. 
Dizer “você AINDA não pode fazê-lo, mas você aprenderá” ajuda a sua 
criança a acreditar que sempre pode melhorar e conseguir! 

Tente não envergonhar sua criança quando ela fizer algo errado. Se 
sentir que há algo errado com ela, que não seja apenas seu 
comportamento, pode fazer com que tenha menos confiança em si 
mesma e em sua capacidade no futuro. 

Fale sobre o que outras pessoas pensam e sentem sempre que puder. 
Conecte as ações da sua criança a sentimentos, como “quando você me 
pede educadamente, fico feliz” ou “quando você tomou aquilo do seu 
irmão, você o fez ficar triste e é por isso que ele está chorando”. 
Entender os outros ajudará a sua criança com competências sociais e 
comportamento na escola. 

 
Jogar jogos que exijam concentração é desafiador e divertido! Veja 
abaixo para saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 
 

Espelho mágico 
Dica Vroom™: Fique frente a frente à sua criança. 
Faça de conta que você é um espelho e peça à sua 
criança para fazer movimentos pequenos e 
lentos com a cabeça e as mãos. Copie seus 
movimentos como um espelho. Mantenha a 
conexão e divirta-se fazendo expressões faciais e 
gestos engraçados. Quando a sua criança tiver 
assimilado o jogo, troque e faça com que ela seja 
o espelho por algumas vezes. 

Prática inteligente 

A sua criança tem que prestar atenção e se 
concentrar ao jogar esse jogo. Essas são 
competências importantes a praticar para 
escola e relacionamentos. Para obter mais 
dicas como essas, baixe o aplicativo gratuito 
em www.Vroom.org! 


	UNIÃO
	Espelho mágico
	Prática inteligente


