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Como Tratar as Crianças
Tânia Mara de Matogrosso
Toda criança merece ser tratada com muito amor, carinho, respeito e
compreensão. Devemos ter paciência, dar atenção para as crianças.
Com as crianças podemos aprender muito.
Jamais espanque uma criança. Além de machucá-la, maltratá-la, você
está sendo um covarde, um ser estúpido. Olhe bem o seu tamanho. Não
queira descontar nas crianças suas frustrações e decepções.
Alimente bem as crianças na hora certa e com muita higiene. Capriche
para que o alimento seja nutritivo e feito com muito carinho. Tempero
especial: amor e boa vontade. Muitas vezes a criança não é sua, mas
alimente assim mesmo.
Ao falar com uma criança, jamais altere a voz. Chame-a com carinho,
ternura, meiguice. Ensine sempre que a educação é fundamental. Não
importa a idade. Não grite. Gritar é falta de educação.
As crianças, mesmo as pequenas, têm inteligência e muita sabedoria.
Pense bem no que vai falar perto das crianças. Apesar de não parecer,
elas entendem tudo que você fala e até mesmo o que faz. Toda criança
tem direito a ser tratada com respeito. Devemos ensinar as crianças a
serem boas, educadas, solidárias e fraternas.
Quando seus filhos começarem a andar e a falar, adote o compromisso
de ensinar-lhes boas maneiras. Para isso, é fundamental o seu bom
exemplo. Cuidado para não se contradizer.
É importante dar as crianças uma proteção especial para que elas
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tenham um desenvolvimento fisico, mental, espiritual, social, emocional e
educacional que as ajude a viver bem neste mundo.
Jamais menospreze uma criança. Muitas vezes as crianças sofrem o
peso de uma sociedade dura e cruel, demagoga e estúpida. Dê mais amor.
Eis a palavra amor. Voce pode e sabe disso. Faça a sua parte, não culpe
os outros pela sua incapacidade de amar e realizar.
A higiene das crianças deve ser feita todos os dias. Higiene física e
educacional. Ensine boas maneiras as crianças: bom dia, boa tarde, boa
noite, ou mesmo oi, com licença, como vai, por favor.
Sempre que puder, brinque com as crianças. Além de lhe fazer um
grande bem, voce estara fazendo com que as crianças se sintam mais
valorizadas e amadas. Brinque, volte a ser crinaça de vez em quando.
Mesmo que voce esteja irritado, não xingue perto das crianças. Respire
fundo. Engula as palavras. Não é assim que muitos adultos fazem com as
crianças. Mandam engolir o choro. Quanta maldade! Só corrija uma
criança quando estiver calmo e se sentido educado. Educação é tudo.
Explique tudo o que é certo e o que é errado com calma. Vai dizer que
você não erra?!
O amor vence todas as maldades, todas as tempestades. Educar não
é facil. Ainda mais para quem não tem educação. Às vezes uma simples
palavra ou ato estraga uma vida. Precisamos aprender a medir as nossas
ações e palavras.
Se encontrar pelo seu caminho uma criança abandonada, tente ajudála. Mesmo que seja com um sorriso. Nós sempre temos condições de mudar
a história da vida. Se puder, adote uma criança. Não por caridade, mas
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por amor a você mesmo. Se for colocar uma criança de castigo, lembre-se
que a educação é o principal, começando por você e seus bons exemplos.
Ensine a criança a ter horáriose a ser responsável. Mas não se esqueça
de que criança é criança.
Evite palavrões perto das crianças.
Evite brigar perto das crianças.
Evite cenas proibidas perto das crianças.
Evite se embreagar perto das crianças.
Evite tudo que é errado. É dificil mas tente.
Como que você vai corrigir uma criança se voce não consegue corrigir
a si mesmo? São errinhos daqui, errinhos dali... As crianças são inteligentes
e tudo percebem.
Conforme os anos vão passando, cresce a curiosidade das crianças.
Explique tudo com carinho e inteligência. Evite mentir. Seja sempre sincero.
As crianças fazem cada pergunta!
Ao dar um brinquedo para uma criança, dê um brinquedo construtivo.
Valorize a inteligência e a capacidade das crianças. De vez em quando,
visite uma escola, creche, orfanato, hospital, parquinhos onde tenha muitas
crianças. Procure conversar, observar, sorrir, cantar, brincar, contar
historinhas. É tão bom e edificante!
Sempre que puder e tiver oportunidade, elogie a criança quando ela
fizer algo certo. Ensine a crinça seus direitos e deveres. Mas ensine o que
é certo.
Se a criança tiver disciplina no lar, será um bom exemplo para a
sociedade.
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Um bom presente para as crianças: Livros. Se a criança for muito
pequena, leia você as historinhas. É muito importante a participação dos
pais nos estudo dos filhos. Fique sempre atento, seja atuante, é o futuro do
seu filho.
Deixe as crianças brincarem, sorrirem, viverem a infância. Não se
esquecendo de que a criança, antes de ser seu filho já era, é, filho de
Deus, assim como você. E Deus é amor.
Lembre-se de agradecer ao Criador pelos seus filhos, alunos e por
todas as crianças. E ensine as crianças a agradecer. A gratidão é a chave
da vitória em todos os sentidos de nossas vidas. Agindo assim, você estará
cumprindo com êxito sua missão de pai, mãe, educador e mesmo de ser
humano.
Boa sorte e um feliz aprendizado para você e suas crianças. Porque
ensinar é aprender duas vezes.
Declaração Universal dos Direitos da Criança:
1- Direito à igualdade, sem discriminação de raça, religião ou
nacionalidade.
2 - Direito especial, proteção para o seu desenvolvemento fisico, mental
e social.
3 - Direito a um nome e a uma nacionalidade.
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4 - Direito à alimentação, moradia, e assistencia médica adequadas
para a criança e a mãe.
5 - Direito à educação e a cuidados especias para a criança física ou
mentalmente deficiente.
6 - Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade.
7 - Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.
8 - Direito a ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes.
9 - Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no
trabalho.
10 - Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade,
compreensão, amizade e justiça entre os povos.
Traduzido da Unicef
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