
como a tecnologia pode ajudar
na educação das crianças?

TELAS NA INFÂNCIA

E SOS EDUCAÇÃO



Equilíbrio entre o tempo online e o�ine: o 

desafio que precisamos enfrentar agora, 

enquanto nossos filhos(as) são

pequenos(as)! 

Quanto mais cedo você encontrar o 
equilíbrio, maiores os benefícios para a 
sua criança!



Sim, nossas crianças estão nascendo em um mundo dominado 
pela tecnologia. Não, a tecnologia não é o grande vilão a ser 
combatido. Nossa responsabilidade é garantir que nossas
crianças aprendam a enfrentar os desafios que estão presentes 
no cotidiano. Que consigam conviver com a realidade para a 
qual não há botão de pausa, de avançar ou de voltar. No mundo 
em que não podemos desligar a outra criança que não quer 
dividir a bolacha ou compartilhar o brinquedo. E tudo isso é 
aprendido na prática, em momentos de convivência com 
outras pessoas reais, sem uma tela interferindo nas relações
interpessoais. 

As histórias e atividades que as crianças podem fazer no 
Playkids formam um alicerce sobre o qual fica mais fácil
construir as habilidades de convívio social, empatia e
capacidade para lidar com as frustrações que fazem parte da 
vida no mundo real!

Vamos então às dicas de como você pode chegar o mais
próximo possível do tão sonhado equilíbrio entre mundo real e 
a enorme atração que nossas crianças sentem pelas telinhas!

Vamos? 
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Especialistas na relação Família e Escola, mãe e filha, educadoras e fundadoras do SOS Educação, 
projeto nas redes sociais e internet que ajuda pais e escola a melhorar a relação dos filhos com os 
estudos. São também autoras do livro “Socorro, meu filho não estuda!” e, como palestrantes, 

viajam o país ajudando escolas a se conectarem com as famílias.

Taís e Roberta Bento

@soseducacao

https://www.instagram.com/soseducacao/


Os aplicativos, jogos e programação online têm um poder 
imenso de prender a atenção e gerar uma necessidade por 
mais e mais estímulos da tecnologia. É impossível que um nativo 
dessa geração consiga dizer que cansou, que não quer mais ou 
que prefere fazer outra atividade fora da tecnologia.
Especialmente quando não houve tempo para que essa
criança aprendesse a viver no mundo real. 

Descobrir os prazeres da convivência com outras pessoas são 
aprendizados que dependem de nós. Faz parte das nossas 
responsabilidades ajudar nossas crianças a encontrarem esse 
equilíbrio. O maior desafio para as pessoas responsáveis é 
vencer o medo e a dor que sentem ao ver a reação negativa das 
crianças quando precisam desligar suas telas. 

“Se você tem a sensação de que sua criança está 
passando tempo demais conectado, pode ter 
certeza de que você está certo(a). Precisamos 
enfrentar os medos que nos impedem de ajudar 
nossos filhos(as) a encontrarem o equilíbrio no 
tempo de uso da tecnologia.” 

A criança não vai conseguir se
desconectar sozinha.



Os medos, dores e traumas que são nossos, das pessoas
responsáveis, precisam ser entendidos e aliviados para que 
possamos cumprir esse papel tão importante: ensinar sobre 
equilíbrio.

Vamos buscar estratégias para manter a determinação, sem 
perder o respeito pelo desafio que essa mudança representa. 
Você consegue pensar que sentimentos fazem você recuar, 
quando sua criança resiste em desligar a tecnologia?
O melhor a fazer é respirar fundo, dizer que sabe do quanto ela 
estava se divertindo e direcionar sua fala para a atividade que 
vão fazer em seguida, ao invés de colocar energia em discutir 
sobre a insistência e a teimosia!  

https://blog.playkids.com/uso-de-telas-na-infancia/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_content=ebook_2022_03&utm_campaign=ebook_telas_na_infancia_uso_de_telas_na_infancia


Todas as crianças vão sempre querer mais tempo de tecnologia, 
não importa quanto já tenham ficado conectados. E isso é 
verdade para adultos também. As interações que temos 
enquanto estamos online geram uma necessidade cada vez 
maior pelos estímulos que a tecnologia oferece.

É impossível que sua criança decida a hora de parar. Muitos 
jovens até tentam. Sabem que precisam parar de jogar ou se 
desconectar para estudar, mas acabam ficando no “só mais um 
pouquinho”, mas como não desenvolveram essa habilidade 
quando eram mais novos, o desafio se torna ainda maior. Se não 
ajudarmos nossas crianças a encontrar o equilíbrio entre o 
tempo que passam nas telas e fora delas, teremos falhado com 
elas.

Nosso grande problema é aceitar que vai ter frustração, no início 
pode haver choro, vai ter lamentação, e mesmo assim
precisamos manter a regra da hora de se desconectar.
Para aliviar seu coração, pense que além de ajudar, também 
estamos dando oportunidade para que aprendam a lidar com o
sentimento de frustração. 

Não é só na sua casa.
E não é só a sua criança. 

https://blog.playkids.com/por-que-limitar-o-tempo-de-tela-das-criancas/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_content=ebook_2022_03&utm_campaign=ebook_telas_na_infancia_por_que_limitar_o_tempo_de_tela_das_criancas


Combine o horário que a partir de agora sua criança terá que 
desligar o equipamento. E depois de combinado, não negocie. 
Se deu o horário combinado, tem que desconectar.
Você vai precisar manter a calma. Você pode reconhecer o 
sentimento que ela colocar. “É chato mesmo, eu entendo.” E 
volte ao silêncio, oferecendo conexão no olhar, no toque, em 
um abraço. Se tiver choro, diga que você entende o quanto é 
difícil e que você está junto com ela. E silêncio. Você só precisa 
de poucos momentos assim e logo ela vai conseguir respeitar 
o combinado sem estresse ou sofrimento. 

Quanto mais difícil for este momento, maior a prova de que sua 
criança está precisando muito desse tempo sem telas.
Não desista. Seja firme e determinado(a) para não voltar atrás. 
Mantenha a calma necessária para que ela entenda que você 
não vai ceder. 

“Primeiro precisamos aceitar que nossas crianças 
vão enfrentar momentos de frustração até
conseguirmos uma rotina equilibrada no uso da 
tecnologia. E isso vai ajudar para que se tornem 
mais seguras, flexíveis e preparadas para os desafios 
da vida. Se você conseguir passar por esse desafio, 
ela também consegue!"



Um dos motivos por que é tão difícil diminuir o tempo que as 
crianças passam conectados é nossa própria rotina corrida.
São sempre tantos afazeres, que mal percebemos o quanto 
reforçamos o padrão de consentir que eles fiquem só mais um 
pouquinho, até que não conseguem mais ter controle sobre o 
próprio tempo.

“Para conseguir ajudar sua criança a reduzir o 
tempo conectado, você vai precisar aumentar o 
tempo que dedica a ela, brincando, conversando 
ou dando atenção. Até reencontrarem o 
equilíbrio dentro de casa.” 

Seu investimento será de
tempo e energia.



Inicialmente dá um trabalho para nós, as pessoas responsáveis, 
ter as crianças desconectadas por mais tempo. Mas os
benefícios que todos colhem vão para a vida toda. Crianças 
mais equilibradas, com melhor autoestima, maior capacidade de 
concentração, mais respeito. E muitas outras habilidades que 
vão fazer a diferença no envolvimento com os estudos e na 
aprendizagem. Pense nesse período como o investimento de 
maior retorno que você fará na vida. 

Inicialmente você precisa estar próxima para conversar, ensinar 
que há possibilidades fora das telas e ouvir as lamentações.
E logo sua criança encontra seu próprio equilíbrio. Mas até lá, 
você vai sim precisar deixar acumular algumas roupas e
trabalhos que precisam ser colocados em segundo plano na 
escala de prioridades. Os momentos de paz em família vão 
fazer ter valido a pena toda a energia que você colocar nesse 
desafio!
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Taís e Roberta Bento

Os conteúdos do Playkids App são excelentes para entreter e 
desenvolver no momento online, mas podem ser perfeitamente 
inseridos na rotina das crianças, já que retratam situações do 
cotidiano e várias esferas da vida. Que tal escolher uma série, 
levantar do sofá e se divertir?

Nessa série original, as crianças aprendem a 
transformar materiais recicláveis, que antes seriam 
lixo – como caixas de sapato, garrafinhas, pratos 
de papel, caixas de ovos e etc. -, em brinquedos 
como castelos, jogos, bonecos e muito mais! E, 
claro, usando materiais seguros e acessíveis.

Encontre o apoio que você precisa
dentro e fora das telas!

SuperHands

Conheça conteúdos para levar a brincadeira 
do Playkids App para fora das telas!

https://blog.playkids.com/por-que-assinar-o-playkids-app/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_content=ebook_2022_03&utm_campaign=ebook_telas_na_infancia_materia_por_que_assinar_o_playkids_app
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Bio e sua turma viajam o mundo e durante todo o 
desenho, a turma dá dicas para que, no final, a 
criança adivinhe de qual animal eles estão
falando. Em família, você pode pegar pedaços de 
papel e brincar de desenhar para adivinhar.
O resultado é sempre rende muitas risadas.

UAU Animal

Essa série é uma ótima inspiração para os(as) 
pequenos(as) chefs, já que conta com crianças 
que cozinham muito bem e são conhecidas no 
segmento para ensinar que preparar pratos 
deliciosos não é tão difícil quanto parece. Que tal 
escolher uma receita e cozinhar com sua criança?

Minichefinhos

Conteúdo original que vai colocar a família toda 
para dançar! A série combina músicas com um 
visual bem colorido, ótimo para a coordenação 
motora, equilíbrio, além de noções de espaço e 
direção, estimulando diversas áreas do cérebro.

Shake Shake

Baixe agora mesmo e descubra como as
crianças podem aprender brincando!

https://playkids.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_content=ebook_2022_03&utm_campaign=ebook_telas_na_infancia_cta_baixe_agora


Siga nossas redes sociais

https://bit.ly/36dcJLG
https://blog.playkids.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_content=ebook_2022_03&utm_campaign=ebook_telas_na_infancia_pagina_inicial
https://spoti.fi/35Ih0XH
https://www.youtube.com/c/PlayKidsBrasil?utm_source=ebook+mar%C3%A7o

