
O que
fazer em casa

durante
tempos de

quarentena
Um guia de crianças 

para adultos



Olá adultos!
Este guia foi criado para vocês por
crianças aborígenes e não aborígines
australianas e crianças turcas.
Temos de 6 a 15 anos.

'Uma vez que desenhamos algo como uma família, 
foi um grande dia.'

Criança de 9 anos da Turquia



Olá a todos. Eu sou Nurnihan de Istambul, Turquia. Eu tenho 10 anos. Em primeiro lugar,

eu gostaria de expressar minhas condolências por todos aqueles que perderam suas

vidas, bem como minha simpatia por aqueles que foram afetados pelo surto de

Coronavírus. Ao mesmo tempo, eu gostaria de expressar meu sincero respeito aos

profissionais de saúde e funcionários do governo que estão na linha de frente dia e noite.

Eu espero que você e sua família estejam seguros e bem nestes tempos extraordinários.

Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o projeto de meu pai e do amigo dele, o qual

pode ser útil para pessoas que precisam ficar em casa por causa da epidemia. Como

todos vocês sabem, por causa do Coronavírus, escolas fecharam e as crianças têm que

ficar em casa com seus pais em tantos países ao redor do mundo. Ficar em casa

especialmente é tão difícil para crianças e jovens como eu porque nós não temos a

chance de gastar nossa energia ao ar livre, menos oportunidade de brincar ou praticar

esportes, nenhuma conexão na vida real com nossos amigos.

No entanto, desde o início do isolamento social, muitas orientações para os pais ficarem

em casa com os filhos foram publicadas em sites, redes sociais, canais de TV ou jornais

escritos ou preparadas por ‘especialistas’. Eles falam principalmente sobre ‘o que fazer

com as crianças em casa durante o Coronavírus’; ‘5 dicas para trabalhar com eficiência

em casa durante o surto de Coronavírus, quando você tem filhos’. Além disso, eles se

concentram principalmente em ‘criar uma programação para as crianças’, ‘estabelecer

limites com as crianças’ tipo de coisas que estruturam ou limitam as vidas das crianças e

olhando apenas a partir de perspectivas adultas.

Sobre este guia



Por outro lado, meu pai e seus amigos estão curiosos para olhar para essa situação sob a

perspectiva das crianças. O que achamos de ficar em casa com nossos pais, o que

queremos que os adultos saibam a respeito do tempo que passamos juntos, o que

sabemos a respeito dos segredos de ficar em casa juntos de uma maneira feliz, quais são

as habilidades que podemos usar para fazer com que esse processo ganhe mais sentido

e seja mais divertido para nós e para nossos pais?

Meu pai e seus amigos acreditam que, tomando conhecimento, aprendendo a respeito

de nossas ideias e nossas habilidades faria com que a experiência de ficar em casa se

tornasse mais fácil e mais agradável. Portanto, eles gostariam de perguntar para as

crianças a respeito de seus conhecimentos, suas experiências e habilidades de ficar em

casa com seus pais e o que os adultos deveriam saber sobre isso. Eles preparam algumas

questões e coletaram as respostas para criar esse guia para os adultos. 

Se você gostaria de contribuir para o projeto do meu pai e seus amigos, nós ficaríamos

muito agradecidos se vocês perguntassem algumas questões para as crianças da sua

vida e escrevesse as suas respostas para o meu pai. Você encontrará essas questões no

final desse guia! 

Bem, isso é tudo que eu tinha a dizer. 

Obrigada pelo interesse. Antes de terminar, sei que todos nós estamos ansiosos para o

fim dessa epidemia e gostaria de enviar meus cumprimentos e meu carinho para você e

para sua família durante esse momento.



Habilidades que nós, enquanto crianças, usamos para tornar mais proveitoso para os adultos o tempo que ficamos em casa

O que achamos que os adultos precisam saber ou fazer para tornar o tempo que 

ficamos casa juntos uma experiência mais feliz?

Esses são alguns dos nossos desejos para os dias dentro de casa

Nossos desejos para os nossos pais e outros adultos

Coisas que tentamos nos lembrar

Algumas dicas para fazer seu próprio zoológico

Isso é o que sugerimos que os adultos façam caso eles experienciem alguma dificuldade enquanto estiverem em casa.

O que faz com que nosso relacionamento com nossos pais melhore enquanto ficamos em casa?

Quais são as habilidades que você usa no seu relacionamento com seus pais e outras pessoas mais velhas?

Algumas dicas específicas a respeito de caracóis e lesmas de estimação

Essas são as músicas que nós recomendamos que os adultos ouçam nesses dias. Elas podem ajudar você a se sentir melhor
. 
Nós conhecemos provérbios ou histórias para lembrar desses dias que possam 

ajudar os adultos a se sentirem mais fortes? Sim, conhecemos!

Como os pais podem se beneficiar com essa experiência de ficar em casa

Nossas sugestões para ajudar os adultos a se manterem bem durante o tempo que ficam em casa

Questões para perguntar às crianças para contribuir com esse guia

Agradecimentos

Conteúdo



Eu escrevo no meu diário todos os dias

e faço pinturas de arte. Semana

passada, eu desenhei uma cidade

inteira com giz. Essa é a coisa boa a

respeito do giz. Você pode desenhar um

lugar que você quer ir e uma vez que

está pronto o desenho, você vai até lá!

Não tente desenhar com giz na terra...

não funciona. Mas se você quebrar o giz

com uma pedra para que ele vire um pó,

você pode misturar ele com água para

fazer tinta ou você pode usar o pó para

fazer uma comida mágica para pôneis. –

Molly, de 7 anos, da Australia

Habilidades que nós, enquanto crianças, usamos
para tornar mais proveitoso para os adultos o
tempo que ficamos em casa:

Eu os ajudo, eu limpo a mesa, eu levo os garfos. 
 6 anos, da Turquia

Eu tiro a louça da mesa, durmo e fico fora do caminho deles. 
Dylan, Australia, 11 anos

Eu tento envolvê-los (meus pais) nas minhas brincadeiras –

9 anos, da Turquia

Eu asso biscoitos.

O tema da paciência foi mencionado uma porção de vezes:

Eu tento não interromper você (mãe) quando você está fazendo alguma coisa. Mas
não é fácil. Acredito que isso seja paciência. Talvez enquanto esperamos para poder
falar com você, nós podemos fazer alguma coisa, como por exemplo brincar. 
Edie, Australia, 8 anos

Eu tenho que ser paciente. Tenho que revezar.

Muitas outras habilidades também foram mencionadas:

Eu posso ajudar fazendo tarefas, juntando pares de meias e dobrando roupas. As
vezes eu faço as tarefas do meu irmão. 
Edie, Australia, 8 anos

Às vezes eu fico quieto. Me mantenho ocupado para que eu não precise depender
dos meus pais. Jogar jogos com minha mãe e meu pai. 
Dylan, Australia, 11 anos



O que achamos que os adultos deveriam saber ou
fazer para tornar a experiência de ficar em casa
juntos uma experiência mais feliz?

Quando você estiver em casa, use sua imaginação! Você pode levá-la para qualquer
lugar com você. Finja que seus bichos de pelúcia são animais de estimação. Na verdade,
tudo o que você tem pode ser real em sua imaginação. Se você tem escadas, pode usar
sua imaginação e fingir que é um explorador. 
Molly, 7 anos da Austrália

Seria bom se eles (adultos) fossem bons em contar histórias. 
6 anos da Turquia

Esqueça a educação formal e tente fazer coisas novas, como passar o tempo com a
família. 
Olive, 10 anos da Austrália

Se meu pai fosse engenheiro de computação e minha mãe nos ensinasse como ser
escritor, seria melhor. 
10 anos da Turquia

Os pais deveriam permitir que usássemos nossos ipads sempre que quisermos, sem
nenhuma pausa, e me ajudar a descobrir como conseguir os brinquedos que preciso. E
não me impedir de ir na TV logo depois do ipad. 
Dylan, 11 anos da Austrália

É bom fazer exercícios todos juntos. Estamos fazendo muitas atividades em família e uma
delas envolve exercícios, que são sessões do Joe’s P.E. no YouTube. Ele organiza
sessões de exercícios ao vivo às 9h todas as manhãs em Londres. 
Olive, 10 anos da Austrália

Jogue alguns jogos que os mais jovens gostem de jogar. E se revezem na escolha. As
crianças podem escolher uma atividade e os pais, em seguida, escolher uma atividade.
Seria bom se meu pai não tivesse que trabalhar. 
11 anos da Turquia

Se minha mãe fosse uma artista e meu pai fosse um policial e nos ensinasse como ser
policial, seria melhor. 
9 anos da Turquia

Olive, de 10 anos, da Austrália, tem uma história interessante para contar: 
Nós tivemos um jantar em família onde tivemos que preparar um discurso 

sobre como melhorar nossa família fingindo que cada um de nós fazia 

parte de um partido político diferente! Meu partido político era Wominjeka. 
Ele significa seguro, justo e amigável. Este é o seu logotipo:
  

Edie, uma australiana de 8 anos, também tem algumas ideias específicas:
 jogar dragões, jogar cartas comigo, fazer artesanato, dar uma volta no 

quarteirão, assistir filmes juntos. Brincar com brinquedos e brincar de Uno.



Estas são algumas das nossas esperanças para dias
em casa

Desejo brincar mais com meus pais e ajudá-los mais.
6 anos da Turquia

Espero que façamos algo divertido, como quando meus pais nos contam a história
de nossos primeiros anos.
13 anos da Turquia

Outras crianças têm alguns tipos diferentes de esperanças:

Esperamos que algumas das regras da casa desapareçam.
Talvez aulas de controle da raiva para meu irmão?
Edie, 8 anos da Austrália

Espero que meu irmão nos deixe cantar! Ele está me deixando dormir em seu quarto
e nós estamos nos divertindo mais juntos. Ele está me deixando dar a volta no
quarteirão com ele - Estou gostando muito disso.
Edie, 8 anos da Austrália

Eu gostaria de ter um gênio, para deixar a casa melhor, não toda velha e enferrujada.
Dylan, 11 anos da Austrália

Várias crianças não esperavam se aborrecer:

Espero que não fiquemos chateados uns com os outros o tempo todo.
Espero que nunca discutamos uns com os outros e, quando estamos com raiva,
oremos juntos.
9 anos da Turquia

Também espero obter o respeito adequado de que preciso
(posso comer o que eu quiser quando quiser, sem regras de tela, 
isso é respeito por mim, eu acho).
Dylan, 11 anos da Austrália

E também há esperanças de atividades específicas:

Espero que possamos brincar de esconde-esconde juntos.
9 anos da Turquia

Jogando palavras cruzadas e jogos de memória juntos.
7 anos da Turquia

Ler livros, assistir TV e jogar box games.
10 anos da Turquia

Vamos fazer algumas atividades de artesanato - cozinhar é minha atividade favorita.
Vamos nos divertir! Brincar lá fora no trampolim.
Jogar no sprinkler. Fazer alguma dança.



Nossas esperanças para nossos pais e outros adultos
Espero que meu pai não vá trabalhar como hoje em dia. 

6 anos da Turquia

Espero que papai pare de beber café. Espero que mamãe não fique doente.

Espero que eles não percam seus empregos, que não se estressem.

Espero que possamos fazer coisas pela casa para ajudá-los.

Podemos assistir a um filme juntos. Ou dar um passeio com a família no carro. Descer a

praia para nadar juntos.

 

Coisas que tentamos nos lembrar

Tento lembrar que tudo ficará bem. Eu já fiz algo que foi realmente difícil que ninguém
gostaria de passar e eu superei de qualquer maneira e eu tentei o meu melhor.
Edie, 8 anos da Austrália

Sonhando com os bons dias no futuro.

9 anos da Turquia

Gosto de ficar em casa e não ir à escola. Lembrar-se de fazer exercícios é importante.

Dylan, Austrália, 11 anos



Algumas dicas para
fazer seu próprio zoológico

por Molly, 7 anos de idade, da Austrália

Primeiro você precisa encontrar seus novos animais de estimação. Você pode dizer

'hmmmm, para onde eu iria se fosse um inseto?' E depois vá procurá-los. Procure nas

folhas úmidas, ou em pequenos buracos, ou sob as toras. Veja embaixo das coisas. Em

lugares úmidos e escuros. Eu encontrei um monte de centopéias sob um tijolo. E só hoje

eu encontrei esta lesma… olha (via zoom). Uma vez que você encontre centopéias ou

gafanhotos ou minhocas (você sabia que minhocas crescem e se transformam em

besouros?) ou “slaters” ou lesmas você pode criar um zoológico! Espere aqui ... Eu irei

buscar meu zoológico. 

Se você está fazendo um zoológico, você deve incluir apenas animais que podem viver

sem suas famílias. Alguns animais não podem viver sem suas famílias, então não os

colocamos no zoológico. E você precisa ter certeza de que eles podem viver lá, então

colocamos um pouco de terra boa, alguns gravetos podres para “slaters” e centopéias,

pétalas de rosa, folhas secas e algumas frutas. Nada com veneno!

Durante a época do coronavírus, você ainda pode encontrar novos animais de estimação

e fazer um zoológico!



Isso é o que sugerimos
aos adultos fazerem se experimentam
qualquer dificuldade enquanto
ficam em casa
Eles podem se perguntar 'o que nós podemos fazer?'
6 anos de idade da Turquia

Eles podem conversar com seus entes queridos na câmera ou enviar mensagens para
eles.
9 anos de idade da Turquia

Fazer algo como assistir a um filme para tirar a ideia da minha cabeça
ou não pensar nisso pode me ajudar. Talvez possa ajudá-los também.

Divirtam-se mais, façam o que quiserem.
11 anos de idade da Turquia

Seria bom para o papai beber menos café quando ele fica entediado.
Austrália

Eles podem pedir ajuda para mim.
8 anos de idade da Turquia

Jogue comigo.
9 anos da Turquia

Jogar baralho, assistir TV, chupar o dedo (eu disse isso pra te fazer rir, mamãe), abraçar
algo, pegue balões de hélio e tenha uma voz estridente.
Edie, Austrália, 8 anos de idade

Exercícios corporais e sentar-se com as pernas cruzadas para pensar silenciosamente, às
vezes, ajudam.
7 anos de idade da Turquia

Talvez tentem menos comunicação, mais atividade juntos.
15 anos de idade da Turquia

Respire e acalme-se, dê-me um abraço,
dê a volta no quarteirão,
vá no seu aplicativo ou saia.
Dylan, Austrália, 11 anos de idade

Faça um origami.
9 anos de idade da Turquia



O que torna nosso relacionamento
melhor com nossos pais
enquanto ficamos em casa?
Afagos, luta livre, jogos de luta, um pouco de diversão.
Dylan, Austrália, 11 anos de idade 

A atividade social nos torna mais fortes, por exemplo, dando alguma responsabilidade
para mim.
9 anos de idade da Turquia

Fazendo alguma coisa juntos, dormindo na mesma cama.
8 anos de idade da Turquia

Abraçando-nos, aconchegando-me à minha mãe no sofá.
7 anos de idade da Turquia

Fazendo um ao outro rir, cantando canções inventadas bobas
Edie, Austrália, 8 anos de idade

Seria ótimo se minha mãe soubesse como jogar PlayStation.
11 anos de idade da Turquia 

Quais são as habilidades que
você usa no relacionamento 
com seus pais ou outros adultos?
Eu uso minha habilidade de ser doce.
10 anos de idade da Turquia

Fazer o dever de casa da escola melhora o meu relacionamento com minha mãe. 
13 anos de idade da Turquia

Eu faço minha mamãe rir, cantar e dançar.
Edie, Austrália, 8 anos de idade

Fazendo tarefas domésticas ao redor da casa sem ser solicitado.

Eu leio sobre a vida do profeta e faço desenhos.
9 anos de idade da Turquia

Tento acalmá-los. Eu digo, ‘não há nada para discutir. Podemos ir lá fora. '

Se há discussão, vou para a sala, fecho a porta e jogo no telefone.

Escrevo cartas para eles e faço desenhos para eles.
9 anos de idade da Turquia

Uma de seis anos de idade da Turquia levou esta questão muito a sério:
Posso usar minhas habilidades de conversação e eu posso pensar nisso.



Algumas dicas específicas sobre
caracóis e lesmas de estimação
Molly, de 7 anos de idade, da Austrália, gostaria de compartilhar alguns conselhos sobre
lesmas e caracóis de estimação:

Você pode não saber ainda, mas caracóis
de estimação têm personalidades muito
diferentes. Pegajoso é muito curioso e AMA
comer papel. Eu gosto de
brincar com meus caracóis e fazer
configurações para eles e meus caracóis
gostam de explorar. Você pode conhecer as
diferentes personalidades de seus caracóis
e lesmas de estimação. Você deve alimentar
o seu caracol com pepino e alface e casca
de cenoura porque eles gostam disso.

Esta é uma lesma amarela. Seu nome é
Sticky. E veja, estes são ovos de lesmas
amarelas. Você sabia que as lesmas
evoluíram dos caracóis? Se você olhar bem
de perto, esta parte aqui na verdade tem
uma concha de lesma. E você pode ver
aquela mancha branca (lesma bem perto da
câmera do laptop)... logo isso vai se abrir...
ele se abre para o Sticky respirar. Eu
encontrei o Sticky sob pequenas toras
redondas em nosso quintal que usamos
como degraus.Havia o Sticky e também
esses ovos.

Adultos, vocês não precisam dizer ‘ewww’,

porque lesmas e caracóis são muito

interessantes, e eles podem sobreviver sob

troncos sem serem esmagados e quando

eclodem seus bebês são super fofos, então

cuidem deles.

[Nota da mãe de Molly ...caracóis terrestres e
lesmas são muito bons também para praticar
o pronome "eles" pois lesmas e caracóis não
são masculinos ou femininos]
Esta é uma foto de uma festa do chá de
caracol.



 Estas são as canções que recomendamos
aos adultos ouvir hoje em dia. Eles podem
ajudá-los a se sentirem melhor.

“My mother, beautiful mother”

10 anos de idade da Turquia

“Tell me a tale my father”

9 anos de idade da Turquia

“Oh my gosh - look at her butt” (trilha sonora do filme “Sing”) ou qualquer música

realmente.

Edie, Austrália, 8 anos de idade

Música “Reggaeton” - do filme Trolls 2.

Dylan, Austrália, 11 anos de idade

Músicas do filme O Rei do Show: “Outside” ou “This is me” ou “Falling”, ou “2002” de

Anne-Marie.

Músicas animadas como “Happy” de Pharrell Williams.

Canções de adoração / canções de igreja.

“Don’t worry be happy” de Bobby McFerrin.

“What a wonderful world” de Louis Armstrong.

“A door close and a new one would open; patience leads to salvation” - Uma porta se

fechava e uma nova se abria; paciência leva à salvação.

6 anos de idade da Turquia

“Everyone’s difficulties would pass one day” - As dificuldades de todos iriam passar um

dia (eu compus esta música)

9 anos de idade da Turquia

“Play with me, don’t leave me” - Brinque comigo, não me deixe (eu compus essa música)

8 anos de idade da Turquia

Músicas para levantar o moral como Erik Dalı

13 anos de idade da Turquia

Eu não tenho nenhuma música específica mas se eles ouvirem suas músicas favoritas,

eles se sentirão melhor.

15 anos de idade da Turquia



Será que sabemos algum provérbio ou histórias para
lembrar nestes dias, que farão, poderão fazer com que
os adultos se sintam mais fortes? Sim, nós podemos!
Eles conseguem se lembrar da história que quando minha mãe canta e meu pai pega o
peixe.

Bíblia escritura de Isaias 41:13- Eu sou o seu Senhor seu Deus que segura sua mão direita e
diz a você: Não tenha medo; eu lhe ajudarei.

Após uma noite escura, virá uma manhã iluminada.
13 anos de idade, da Turquia.

Estar conosco é importante.

Muitos MICKLES fazem um MUCKLE.
10 anos de idade, da Turquia.

Eles poderiam ver o filme MOANA (Edie, Austrália, 8 anos de idade) ou 

Black Panther (Dylan, Austrália, 11 anos de idade).

Uma criança de 8 anos de idade da Turquia compartilhou esta história:
Um homem estava andando na floresta e ouviu uma voz “ Eu vou te comer”.Ele ficou com
muito medo do que ele escutou. Então escondeu-se e, depois de um tempo, viu um
macaco dizendo para uma banana: “ Eu vou comer você”. O homem não sentiu mais
medo. Assim, nossos medos de hoje passarão.

Como pais podem se beneficiar pela experiência de
ficar em casa
Você pode relaxar, aconchegar-se com os gatos e conosco!
Edie, Austrália, 8 anos de idade.

Eu penso que você deve deitar-se na cama e dormir. Aconchegar-se conosco de manhã, e
poderá passar mais tempo conosco.
'Dylan, Austrália, 11 anos de idade.

Você poderá organizar noites de leitura, noites de documentários ou noites de poesia
conosco.
13 anos de idade da Turquia.

Eles poderão cozinhar comidas saudáveis e poderemos comer algumas verduras e frutas.
6 anos de idade da Turquia

Eles poderão desenhar algo.
8 anos da Turquia.

Eles poderão se beneficiar jogando conosco.
9 anos de idade da Turquia



Nossas sugestões para adultos, 
para ajudá-los a se manterem bem 
enquanto ficam em casa

Uma criança de seis anos de idade da Turquia:
Eu sugiro que vocês não discutam uns com os outros, não fiquem com raiva das crianças,

não olhem para os computadores e, em vez disso, brinquem conosco.

Ecoado por uma de nove anos de idade na Turquia: 
Jogue conosco. 

E por uma criança Australiana: 
Brinquem conosco. Ou tenha, em casa, um dia relaxante “spa day” comigo no meu

quarto!

Algumas crianças ofereceram alguns conselhos específicos:

Para o pai beber menos café quando fica entediado.

Coma frutas e vegetais, carne. Continue fazendo atividades, ria até ter lágrimas de alegria.

Edie, Austrália, de 8 anos de idade

Jogue jogos de cartas.

Reserve um tempo para você.

Mantenha-se fisicamente bem, dê um passeio.

Continue bebendo bebidas saudáveis.

Faça exercícios em casa assistindo a vídeos de exercícios no computador.

7 anos de idade da Turquia

Cozinhar e jardinar.

15 anos de idade da Turquia

Você pode manter um diário e aprender um novo idioma.

13 anos de idade da Turquia

Uma de dez anos de idade da Turquia estava preocupada com a possibilidade de os pais

perderem seus tempos:

Eu quero que eles não percam seus tempos e façam algo.

Mas por outro lado:

Seria ótimo se eles não gastassem todo o tempo deles trabalhando

e reservem algum tempo para ficar conosco.

9 anos de idade da Turquia



Nossas sugestões para adultos, 
para ajudá-los a se manterem bem 
enquanto ficam em casa
(continuação)

Na Austrália e na Turquia, algumas crianças sugeriram prática espiritual

Ouçam o Louvor e a adoração - isso pode clarear suas cabeças.

Austrália

Orando juntos, lendo o Alcorão, ouvindo sobre a vida dos amigos dos profetas e a

hora do chá juntos pode nos manter bem.

9 anos de idade da Turquia

Outros ofereceram conselhos de saúde:

Beba muita água e use luvas e máscara quando for à loja, tenha cuidado para não se

aproximar muito das outras pessoas quando sair e tratem-se em casa com respeito e

compaixão.

Dylan, Austrália, 11 anos de idade

Lavem as mãos depois de tudo. Mamãe trabalha no hospital, então quando ela

chegar em casa, nos certificamos de que ela se limpe primeiro.

E, finalmente, da Austrália: 

Faça algo que inspirem vocês, algo em que vocês sejam bons.



Que habilidades você pode usar para tornar a estadia em casa mais proveitosa para

os adultos?

Como você aproveitou seu tempo no passado, quando precisava ficar em casa?

Por favor, compartilhe uma história de um de seus momentos favoritos em casa com

seus pais / responsáveis   ... Talvez uma história recente e uma história de quando

você era pequeno ...

O que você acha que os adultos deveriam saber ou fazer para tornar a estadia em

casa uma experiência mais feliz?

O que você espera dos seus dias em casa?

Há algum valor de que você se lembra que o fortalece quando passa por

dificuldades enquanto fica em casa?

O que você pode sugerir aos adultos se eles tiverem alguma dificuldade em ficar em

casa?

O que torna seu relacionamento melhor com seus pais enquanto você fica em casa?

Quais são as habilidades que você usa em seu relacionamento com seus pais / avós?

O que os adultos podem fazer para proteger seu bem-estar enquanto ficam em casa?

O que você deseja para o seu tempo com seus pais durante estes dias?

Você conhece alguma música para ouvir que possa ajudar seus pais a se sentirem

melhor hoje em dia?

Você conhece algum provérbio ou história para se lembrar hoje em dia que possa

ajudar os adultos a se sentirem mais fortes?

Como seus pais podem se beneficiar com a experiência de ficar em casa?

O que você gostaria de sugerir a seus adultos para se manterem bem enquanto

estiverem em casa?

Perguntas para fazer as crianças
contribuírem com este guia
Aqui estão algumas perguntas para fazer às crianças:

Envie suas respostas para dcp@dulwichcentre.com.au



Reconhecimentos
A ideia para este guia e as perguntas para moldá-lo vieram de Mehmet Dinc, um

terapeuta narrativo turco.

As pessoas a seguir foram influentes em seu desenvolvimento:

Aylin Kaya, Zehra Cemre Akyıldız, Reyyan Neva Petek, Mustafa Tiryakioğlu,

Kerem Tiryakioğlu, Zeynep Tuğba Numanoğlu ,Ali Yahya Tuna, Eymen Vefa

Yazıcılar, Hikmet Kerem Yazıcılar, Nurnihan Dinc

Molly, Olive, Dylan, Edie, Molly, Olive, Dylan, Edie, Noreena, Siena, Amelia,

Jessika, Ruby e Kobe

Katie Christensen

Danita Martin

David Denborough (da Dulwich Centre Foundation)

editou as respostas neste guia.

Agora esperamos suas contribuições!
Envie um e-mail para dcp@dulwichcentre.com.au
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