
Estratégias para a família 

do Diogo 

Tenha tempo para si e para a 

criança 
 

Guarde algum tempo do seu dia para brin-

car com o Diogo. Da mesma forma, guarde 

algum tempo para si e faça-o perceber que 

esse tempo é seu, que ele não pode inter-

romper e terá de brincar sozinho ou com 

outra pessoa. 

Faça com que todas as actividades que 

realiza com a criança sejam um prazer e 

uma oportunidade de fortalecer a vossa 

relação. 

 

Qualquer dúvida, não hesite em contactar! 

Folheto elaborado por João Paixão, 

Psicomotr ic ista estagiár io  da 
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O presente folheto contém algumas estra-

tégias e dicas que permitirão ajudar a famí-

lia a promover um bom desenvolvimento e 

bem-estar do  Diogo. Foi elaborado pelo 

terapeuta que acompanha a criança, pelo 

que é personalizado e, portanto, adequado  

à sua idade e competências. 

As estratégias apresentadas são simples e 

estão muito relacionadas com as activida-

des do dia-a-dia e pretendem orientar a 

família nas situações em que sente dificul-

dades relativamente à criança. 

 

 

Algumas Estratégias: 

 Todas as crianças necessitam de aprender 

a ouvir e a seguir instruções. Pode ajudar 

o Diogo a perceber o que deseja que ele 

faça das seguintes formas: 

 Guie as mãos e o corpo dele para o 

que pretende; 

 Faça o que quer que ele faça, para 

que ele copie; 

 Fale com palavras simples e dê ape-

nas 1 ou 2 instruções de cada vez; 

 Chame-o pelo nome, faça com que 

ele olhe para si (se necessário baixe-

se ao nível dele) e elimine qualquer 

distracção (ex.: televisão); 

 Torne o seguir instruções numa 

actividade divertida. 

 Como o Diogo ainda não diz muitas pala-

vras, mostre, sempre que oportuno, como 

sorrir e dizer “olá” e “adeus”. Dê-lhe um 

sorriso e diga “olá” todas as manhãs. 

 Ao falar com o Diogo e ao encorajá-lo a 

falar, estará a melhorar as suas compe-

tências de fala. 

 Tente dar à criança uma escolha nas 

situações do dia-a-dia (ex.:“Queres 

vestir esta t-shirt ou aquela?”). 

 Não faça sempre tudo pelo Diogo (ex.: 

aos fins de semana, quando tem mais 

tempo, tente que ele se vista sozinho 

ou com a menor ajuda possível). 

 Inclua-o em tarefas básicas do dia-a-

dia (ex.: fazer a cama e levantar mesa). 

 Estipule regras e, sempre que possível, 

explique para que é necessária a regra. 

Felicite-o quando a regra é cumprida, 

especialmente se ele a cumpre sem ser 

lembrado. 

 Brinque com a criança. Os jogos em 

que se tem de esperar pela vez são 

muito importantes para o Diogo (ex.: 

vá dizendo “agora sou eu” e “agora és 

tu” num jogo de empilhar cubos). 

 Encoraje o seu filho a partilhar brin-

quedos e felicite-o quando o fizer. 

 

 

O Que Contém Este Folheto? 


