
Mis são  :  
f é r i a s  em conexão



As férias com
os teus filhos

são assim? 

2

Mais calmas?



Ou assim? 

Mais agitadas?

Não importa,  é
preciso é aproveitar e

criar memórias!



 

FÉRIAS !!!

De certeza que estás mesmo a precisar mesmo de descansar e
descontrair... e os teus filhos também.

De descansar, de aproveitar o tempo em família e de criar memórias
felizes com muita diversão...

O que podes fazer para que as férias sejam um momento agradável e
não de stress?!
Como podes aproveitar para estabelecer conexão com os teus filhos e
trabalhar na qualidade da relação? 

Deixo-te aqui algumas sugestões para que estes momentos sejam
momentos divertidos, com muita ação e muito amor e presença. 

COMO QUERES VIVER AS 
TUAS FÉRIAS COM AS CRIANÇAS?

Missão Férias em conexão



 

Não sejas rigida com horários... Fecha um bocado os olhos às rotinas, não olhes
muito para o relógio, sê flexíveis naquelas coisas que não prejudicam ninguém. 
Percebe quais são as rotinas que é necessário manter. Por ex. tenta assegurar
períodos de descanso extra, está atenta a como as crianças se vão alimentando ao
longo do dia (sem stress), se bebem muita água e se tem momentos de calma
suficiente no meio de toda a agitação. Sabe bem quebrar regras que nos fazem
mais felizes :).

 

Deixa a “agenda” em casa

SUGESTÕES :

Férias : ½ dose de planeamento e ½ dose de improviso!
Não leves expectativas, nem ideias feitas do que vão ser ou deviam ser as férias.
Aproveita e acolhe todos os momentos que aparecerem.  Tem em mente que
nenhum mau comportamento é para te provocar ou desafiar, que nenhuma
afronta é, na verdade, sobre ti –   é sempre sobre eles. Sê empática, lembra-te
quando eras pequena como era difícil sair da água, como era uma seca esperar
no restaurante ou como uma casa diferente te podia intimidar. Se alguma coisa
não correr conforme planeado, é hora de gerir expectativas e frustrações, e toca
a improvisar com sentido de humor!

Deixa para trás as expetativas

Missão Férias em conexão



 

Provavelmente os teus filhos vão exigir a tua presença a toda a hora e
todo os momentos vai ser otimos para brincar com a mãe. E
provavelmente tu precisarás desesperadamente de uns minutos de
silêncio ao sol, a ler, a descansar. Gere com verdade e honestidade
estes momentos. Negoceia e explica as tuas necessidades. Alterna
com o pai ou outro membro da familia os momentos de brincadeira
com as crianças, se possível. Mas quando estás com eles, está por
inteiro, com todos os teus sentidos e alegria, a tirar o mesmo partido do
que eles, a ouvi-los, a criarem uma ligação.

 

Envolve as crianças nos planos

Estás presente e disponível? Então, está mesmo
presente e disponível 

SUGESTÕES :

 

As férias envolvem geralmente alguma preparação. De forma a
promover a cooperação entre todos, conversem e envolvam as
crianças nessa organização. Se possível envolve-os nas pequenas
decisões, negoceia o que for possível, pergunta como querem fazer,
ou pelo menos avisa e explica o que se vai passar a seguir, onde vão
jantar ou o que vão fazer na manhã seguinte ou quanto tempo falta
para sair da piscina, por exemplo. É meio caminho para se sentirem
todos envolvidos e evitar “amuos”! 

Missão Férias em conexão



 

Procura praticar uma comunicação consciente: estabelece ligação,
reconhece o que está a acontecer e as suas emoções, fala na
primeira pessoa da tua necessidade, pede a colaboração, negoceia
se possível, procura chegar a um acordo que seja bom para ambas
as partes. Pergunta a cada um o que pode fazer para ajudar, e define
tarefas em conjunto. As crianças tambem gostam de ajudar e de se
sentir uteis.

 

 

Divide tarefas

SUGESTÕES :

Define limites

Define quais são os limites não negociáveis, para não haver um “cavalo
de batalha” por tudo e por nada. 
Faz de policia de ti proprio de cada vez que deres por ti a ser
intransigente –  se estiveres realmente alinhada com o que consideras
ser perigoso, mau para a saúde ou bem estar deles, eles vão sentir
essa energia sólida na tua decisão, essas boas razões por trás da 
 atitude “má” e vão aceitar muito melhor.

Missão Férias em conexão



 

Pratica Mindfulness

SUGESTÕES :

Pára, respira e conecta-te contigo sempre que precisares. 
Aprecia cada momento...
Interioriza as atitudes mindfulness que sentires que mais te ajudam a
ultrapassar este desafio chamado férias : 

Não-julgamento, Aceitação, Confiança, Paciência, Não-esforço,
Mente principiante, Deixar ir ...

 

 

Ri, pula, brinca, joga

Faz atividades "malucas" com os teus filhos, coisas que normalmente
não fazes ;) 
Faz rodas na praia, se conseguires, inventa jogos, faz yoga, conta
anedotas, faz caretas, mostra como também gostas de te divertir.
Surpreende os miudos e a ti própria!  

Missão Férias em conexão



 

Pratica o silêncio e confia ;)  

SUGESTÕES :

Queres saber um exercício mágico para a conexão ? Fala o
menos possível. Sê apenas, eles seguem. Dá o mínimo de
instruções e comandos, faz apenas e eles seguem. 
Não massacres com dicas e sugestões  –  “vai, entra, sai, cuidado,
sobe, desce, come, veste-te, faz assim, faz assado, mergulha” –
nem com informação e perguntas. 

 

 

Lembra-te do "teu tempo"

Lembra-te ao cuidares de ti, também estás a cuidar dos teus filhos!
Aproveita os momentos em que as crianças descansam, se o
fizerem, para teres o "teu" momento. Lê, ouve musica, descansa faz
o que te apetecer. Para estares bem para a familia, tens que te
sentir bem. Pede a colaboração de todos, sê autentica, comunica as
tuas necessidades de descanso para recarregares baterias e estares
em condições para alinhares nas suas brincadeiras.  

 

Missão Férias em conexão
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