
MAPA INFANTIL NA PRÁTICA.
Aqui ajudaremos você a desenvolver estratégias educativas de acordo com o
perfil da sua criança. Para começar, reflita sobre as características mais
significativas identificadas no Mapa Infantil e siga os próximos passos:

Selecione três características da criança
nas quais que você deseja se focar.1.

Defina quais atitudes pretende tomar para
incentivar comportamentos positivos.2.

Anote os resultados obtidos. Eles vão lhe
ajudar a organizar as próximas ações de
forma mais eficaz.

3.

A cada semana, organize uma agenda
com as ações que pretende pôr em prática.
Imprima e coloque na geladeira para não
esquecer de nada.

4.

Veja um exemplo de como usar:
www.personare.com.br/ferramentas

PARA USAR COM:

MAPA INFANTIL

www.personare.com.br/ferramentas 1 de 3

CUIDADO PARA NÃO SOBRECARREGAR A CRIANÇA COM MUITAS TAREFAS:
Escolha um ou dois comportamentos positivos que você quer reforçar e organize as ações
que pretende executar durante a semana. 
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CARACTERÍSTICA DA CRIANÇA
Escreva ao lado uma característica que percebeu no mapa.

Atitudes para explorar essa característica Resultados em relação as atitudes ao lado
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EXPRESSIVIDADE

Colocar um quadro para expor os
desenhos que ela fizer.
Criar um “cantinho da arte”, como potes 
com lápis de cor, giz de cera, tintas e 
pincéis.

Sentiu-se motivada e passou a
desenhar mais.
Criou “obras de arte” para toda a família.

LIDERANÇA

Propor um jogo em família e deixar que 
ela defina e apresente as regras para os 
participantes.
Elogiar sua ideias e acatar as regras.

Ficou satisfeita por poder definir as 
regras e ser elogiada.
Apresentou maior confiança para 
demonstrar suas opiniões.

RESPONSABILIDADE

Montar uma horta caseira e sugerir que 
ela ajude a plantar e depois a regar diari-
amente.

Ela gostou de demonstrar eficiência e 
pediu para ajudar mais em outras tare-
fas da casa.
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COM TAREFAS EM EXCESSO!
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