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Do nascimento aos 6 anos a criança precisa, além dos 
cuidados físicos, de amor, de demonstração de carinho, 
de alimento, de limites e de confiança.

Diga a seu filho: ‘‘te amo’’ - é a frase 
mais simples e a mais verdadeira que 
uma criança pode receber, as 
crianças precisam do seu afeto. O 
amor produz mudanças no 
comportamento de seu filho.

Diga: ‘‘como você é bonito’’ - elogiar
a criança e incentivá-la a cuidar de
si mesma, aumenta sua autoestima.

Diga: ‘‘confio em você’’ - para 
aprender a se expressar e tentar 
novas experiências, seu filho
precisa da sua confiança e
incentivo.

Pergunte: ‘‘como foi?’’ - o seu 
interesse faz com que a criança 
queira participar e se integrar à 
vida familiar. Dialogar é, 
sobretudo, saber escutar.

     Diga: ‘‘adoro sua companhia’’
      - demonstre que gosta de estar com 
       seu filho, reserve um tempo para ele, 
             atividades escolares, 
                momentos de 
                 atividades 
                 a um 

cantem, riam  juntos. 
             
                Ensine: ‘‘por favor e obrigado’’ - 
                frases se aprendem em 
                 pois as crianças são 
                   pais/responsáveis.

                     Não o rotule, não o critique e 
                    humilhe na frente de outros, 
                   prometa o que não pode 
                  seja sincero.

                    Cuidado com suas palavras, 
                    a violência verbal é uma  
                    que afeta 
                    seu filho.
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PRIMEIRA INFÂNCIA - A FASE MAIS
IMPORTANTE NO DESENVOLVIMENTO

DA CRIANÇA

‘‘O poder de um toque, um sorriso, uma palavra 
afetuosa, um ouvido atento, um elogio sincero, um 

pequeno ato de cuidado não devem ser 
subestimados, pois têm o poder de mudar uma vida’’

É na família e nos seus vínculos afetivos 
que a criança terá a base para um 

desenvolvimento saudável.

- (Leo Buscaglia)
Eduque com Carinho - Lídia Weber
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