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De lá para cá foi um longo caminho - primeiro passamos alguns anos pesquisando sobre 
como a Inteligência Emocional e a Força Mental são ensinadas nos maiores sistemas de 
educação do mundo: Canadá, EUA, Holanda, Dinamarca, entre outros.

Depois preparamos dinâmicas, jogos educativos, planos de aula, e começamos a 
promover oficinas para pais e professores em vários estados brasileiros: Rio de Janeiro, 
São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

Tem sido uma alegria imensa ajudar milhares de pais e professores de todo o país a 
elevar a capacidade mental e emocional dos seus filhos e alunos de forma fácil, efetiva e 
divertida! 

Para comemorar essa data, pensei em dividir com você as principais diretrizes que você 
pode usar para desenvolver múltiplas inteligências nas crianças, e prepará-las para uma 
vida feliz e bem sucedida. Então, sem mais delongas, aqui estão elas:
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JOGOS PARA DESENVOLVIMENTO 

DA FORÇA MENTAL

ApresentaçÃO

Esse e-book é um presente, para comemorarmos juntos uma grande 
data para mim: há 10 anos atrás eu fundei o IASEA, um instituto de 
educação e pesquisa que desenvolve programas educativos 
focados em desenvolver a Força Mental e a Inteligência Emocional 
em crianças e jovens.



Nessa jornada de ensino, uma das primeiras coisas que detectamos é que a maioria dos 
pais quer criar filhos mentalmente fortes, não eles não sabem exatamente O Que Fazer, 
ou Como Fazer. Ajudar a criança a desenvolver Força Mental requer uma  abordagem 
com 4 pilares principais: 

        Ajudá-la a aprender como controlar seus pensamentos      
        Ensiná-la a como substituir pensamentos negativos por pensamentos  positivos
        Ajudá-la a definir seus sonhos e objetivos, e a saber o que ela quer 
        Ensiná-la a como direcionar suas ações para alcançar suas metas

A criança que tem a Força Mental aprimorada pensa, sente e age a partir de características 
psicológicas que enaltecem o positivo e minimizam o negativo. Ela sabe como controlar e 
direcionar seu comportamento, e evitar pensamentos inúteis e derrotistas. 

Para desenvolver a Força Mental em uma criança você deve fortalecer nela a capacidade 
de pensar positivo, de saber o que quer, de lidar com problemas de uma forma saudável 
e de superar obstáculos sem se desmotivar ou se desesperar. 

FORça MENTAL
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Ajude A 
CRIANÇA A

CONTROLAR SEUS 
PENSAMENTOS

Essa serve para todos nós! Explique para a criança, desde cedo, que o pensamento 
humano tem um poder de criação enorme. Se você pensa que pode, você pode. Se você 
pensa que nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir. 

Nós criamos nossas vidas a partir do que pensamos e do que acreditamos. É o nosso 
pensamento, seguido por nossas crenças e nossas ações, que cria a nossa realidade. 

Quanto mais cedo uma criança entender a força criadora do próprio pensamento, maior 
será o benefício desse ensinamento para toda a sua vida.  

Para ensinar esse conceito, explique habitualmente para a criança  que o controle da 
mente é a essência do controle da vida. Só quando ela aprender a controlar os próprios 
pensamentos, e conseguir comandar a maneira como ela reage às coisas que acontecem 
a sua volta, ela será a verdadeira dona da sua vida. 

Explique regularmente para a criança que a qualidade da vida de qualquer pessoa é 
determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Se ela ficar pensando em coisas 
positivas, ela vai se sentir alegre e feliz. Se ela ficar pensando em coisas ruins e negativas, 
ela vai se sentir sempre triste, ansiosa e preocupada. E para controlar os seus pensamentos 
ela precisa saber como substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos.

Força Mental
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PENSAMENTOs
NEGATIVOS PENSAMENTOS   POSITIVOS
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Para que você possa fortalecer os processos de observação e substituição do 
pensamento na criança, é importante explicar para ela sobre a importância de fortalecer 
os pensamentos positivos e evitar os pensamentos negativos.

Para ter a Força Mental bem desenvolvida, a criança precisa entender não apenas o que 
ela deve fazer e pensar, mas também o que ela não deve fazer nem pensar. 

Explique claramente para a criança que um pensamento é destrutivo e negativo quando 
faz ela se sentir mal sobre ela mesma, sobre a vida, sobre as pessoas à sua volta, ou 
sobre determinada circunstância. E sempre que ela tiver um pensamento que faça com 
que ela se sinta mal sobre essas coisas, ela deve imediatamente tentar substituir esse 
pensamento negativo por qualquer outro que faça ela sentir boas emoções.

O quanto antes você ensinar para a criança sobre a importância de evitar e eliminar a 
qualquer custo os hábitos mentais negativos, maior força mental ela vai construir. 
Explique que esses são os hábitos mentais negativos mais comuns, e que ela deve evitar:  
ficar ruminando sobre coisas ruins que aconteceram no passado, reclamar muito, se 
vitimizar o tempo todo, analisar excessivamente qualquer rejeição, ficar constantemente 
preocupado e ficar julgando e criticando os outros. 

3ajude a criança a substituir
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Definindo

Sonhos e Objetivos
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Agora uma pergunta: você sabe qual é o Segredo da Felicidade? Entre um número de 
estratégias altamente eficazes para educar uma criança extraordinária, ensiná-la o 
Segredo da Felicidade é a mais poderosa de todas!

O Segredo da Felicidade aparece em vários textos da filosofia oriental, alguns com mais 
de cinco mil anos:

DESCUBRA O QUE VOCÊ REALMENTE AMA FAZER

 E ENTÃO DIRECIONE TODA A SUA ENERGIA PARA FAZÊ-LO.

O Segredo da Felicidade é quando você descobre de verdade o que você ama fazer, 
decide qual objetivo quer atingir (seja ele material, emocional, físico ou espiritual), e passa 
seus dias trabalhando para atingi-lo. É a partir daí que você encontra a felicidade. A 
verdadeira satisfação não vem só com o resultado final, vem das conquistas do dia a dia.

Se você quer mesmo educar uma criança extraordinária, é isso que precisa ser ensinado 
para ela desde cedo: você precisa ajudá-la a identificar suas paixões e áreas de 
interesse, encorajá-la a descobrir as coisas que ela ama fazer e decidir que objetivos 
deseja atingir. Depois é só orientá-la em como fazer qualquer desejo virar realidade por 
meio de ações consistentes.

Força Mental
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A  FÓRMULA
DO  SUCESSo: ALCANçar 

METAS
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Isso é bastante legal: A Fórmula do Sucesso começa com o Segredo da Felicidade. 

Ou seja, o primeiro fator da Fórmula do Sucesso é descobrir o que você mais ama fazer, 
e começar a fazer. Mas o segundo fator é o que garantirá o resultado cheio de êxito em 
qualquer meta que você queira alcançar. Já adivinhou o que é?

O SEGREDO DO SUCESSO É A CONSTÂNCIA DE PROPÓSITO.
 É A PERSEVERANÇA DIÁRIA NO OBJETIVO ESCOLHIDO. 

Explique para a criança que perseverança significa manter um objetivo, independente de 
qualquer obstáculo ou derrota ao longo do caminho.

Ensine que quando uma pessoa tem perseverança, ela continua tentando e fazendo, e 
não importa se a tarefa parece difícil. Para ter perseverança a gente precisa saber o que 
quer, ter muita vontade de conseguir o que quer, e não desistir facilmente.

As pessoas bem-sucedidas garantem que o ingrediente principal do seu sucesso é a 
perseverança. Elas acreditam que são bem-sucedidas porque têm a capacidade de 
perseverar diante de qualquer dificuldade ou desafio.

5
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Nos últimos anos todos nós ouvimos falar muito na Inteligência Emocional. Mas você sabe 
exatamente o que envolve esse tipo de Inteligência? 

Ter Inteligência Emocional significa ter habilidades pessoais bem desenvolvidas dentro 
de cinco competências chave: Autoconhecimento, Autocontrole, Automotivação, 
Reconhecer Emoções nos Outros e Habilidades de Relacionamento.

Nós temos duas mentes interconectadas, a racional e a emocional, e juntas elas moldam 
nossa vida. A emoção e o pensamento humano estão intrinsecamente conectados.  
Existem pensamentos e emoções saudáveis que podem nos ajudar a crescer e ser 
felizes, e há pensamentos e emoções não-saudáveis que podem nos paralisar e nos 
deprimir. 

As emoções e os pensamentos são armas poderosas que, consciente ou 
inconscientemente, podemos usar a nosso favor ou contra nós mesmos.

A arte de saber como lidar positivamente com o que sentimos é uma habilidade 
fundamental para se ter equilíbrio, tranquilidade e sabedoria na condução da nossa vida. 
Quando você ajuda a criança a desenvolver a Inteligência Emocional, você dá a ela as 
principais ferramentas para a construção de uma vida bem-sucedida. Vamos ver a seguir 
as cinco competências chave da Inteligência Emocional:  
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INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL
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O Autoconhecimento é a primeira habilidade da Inteligência Emocional. A criança que tem 
um grau desenvolvido de Autoconhecimento entende bem que possui dentro de si todos 
os meios para ser feliz. 

O Autoconhecimento oferece a criança um conhecimento mais apurado dos seus próprios 
pensamentos e capacidades, e a consciência de ter controle sobre suas emoções. 

A criança com o Autoconhecimento desenvolvido tem a habilidade de regular o próprio 
comportamento, e de reagir de forma positiva as mais diversas situações. Ela tem a 
consciência de que são suas escolhas e suas ações que moldam a sua vida.

No desenvolvimento do Autoconhecimento, as duas habilidades mais importantes de 
serem fortalecidas são a Autoestima e a Autoconfiança. Para desenvolver e fortalecer o 
Autoconhecimento na criança na prática, você precisa ajudá-la a: 

          Observar e compreender os próprios sentimentos
          Conhecer bem e saber lidar com seus pontos fortes e seus pontos fracos
          Aprender a fazer coisas novas, e ter a certeza de que pode fazer bem certas coisas

          Descobrir quem ela é de verdade, quais são seus interesses e suas paixões, e          

          aprender a respeitar e a gostar muito de si mesma, do jeito que ela é

INTELIGÊNCIA  

EMOCIONAL
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 AUTOCONTROLE 8
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O Autocontrole é a segunda habilidade da Inteligência Emocional. Depois de desenvolver 
o Autoconhecimento, a criança está preparada para aprimorar seu Autocontrole.  

Aqui é importante ressaltar que na Inteligência Emocional o controle das emoções não 
tem nada a ver com a repressão dos sentimentos. O Autocontrole tem a ver com as 
escolhas saudáveis que a criança consegue fazer para lidar com suas emoções. O 
objetivo máximo do Autocontrole é o equilíbrio, e não a supressão das emoções. 

Entre os principais benefícios, a criança com o Autocontrole fortalecido é menos propensa 
a agir por impulso ou raiva, e é muito mais comportada, carinhosa e confiante.

Para que a criança desenvolva o seu Autocontrole na prática, você precisa ajudá-la a:

         Entender cada vez mais que o pensamento exerce uma grande influência no    
         sentimento: o que ela sente é consequência do que ela pensa

         Aprender a como controlar o pensamento, para então controlar a emoção

         Entender que ela pode e deve saber como controlar o seu próprio comportamento

         Identificar e saber como neutralizar os gatilhos emocionais que fazem com que ela    
         se descontrole e perca o controle em determinadas situações

INTELIGÊNCIA  

EMOCIONAL

JOGOS PARA DESENVOLVIMENTO 
DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL



 AUTOMOTIVAÇÃO9
A Automotivação é a terceira habilidade da Inteligência Emocional, e ela traz inúmeras 
vantagens para a vida de qualquer pessoa. De modo geral, as pessoas automotivadas 
tendem a ser mais organizadas, sabem gerenciar melhor o seu tempo e têm mais 
autoestima e autoconfiança para conquistar qualquer coisa que queiram. E elas são 
extremamente perseverantes.

A Automotivação tem um impacto enorme no desempenho escolar da criança, assim 
como na sua futura vida profissional. Agora, é difícil motivar uma criança? Não, se você 
tiver as ferramentas certas e souber o que fazer. 

A melhor forma de desenvolver a Automotivação em uma criança é deixar de lado 
recompensas ou punições, e ajudá-la a fortalecer o entusiasmo interno. Para que a 
criança exercite a sua Automotivação, você precisa ajudá-la a:

         Criar com regularidade metas específicas e alcançáveis sobre coisas que ela 
         deseje fazer, que ela mesma escolha fazer

         Entender o significado conceitual e prático da perseverança, e a sua importância na 
         superação de qualquer obstáculo para a conquista de qualquer objetivo

         Não ter medo do erro, fazer a criança entender que o erro é parte da aprendizagem
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A quarta habilidade da Inteligência Emocional é a capacidade de reconhecer a emoção 
do outro. Essa é a habilidade que garante a construção de relacionamentos bonitos e 
saudáveis, e a prevenção de brigas e desentendimentos. 

Se você deseja muito que seu filho ou sua filha tenha relacionamentos bem sucedidos na 
vida, essa é a habilidade socioemocional mais importante para você ensinar: 

EMPATIA

Empatia significa ter a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro,  ter a 
habilidade de tentar sentir o que a outra pessoa sente, caso você estivesse na mesma 
situação que ela. Consiste em tentar compreender os sentimentos e as emoções do outro 
pelo ponto de vista do outro.

Uma das formas mais eficazes de você desenvolver a empatia na criança é quando você 
mesmo demonstra empatia para a criança no seu relacionamento diário com ela. E como 
fazer isso? Aproveitando toda oportunidade para mostrar que você compreende e respeita 
a personalidade individual da criança, seja ela qual for. Junto a isso, demonstre um 
interesse genuíno por diversas áreas da vida da criança, e o mais importante de tudo: 

SINTONIZE-SE COM AS NECESSIDADES EMOCIONAIS DA CRIANÇA.

10  RECONHECIMENTO  DO  SENTIMENTO ALHEIO
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A arte de se relacionar depende não apenas da nossa capacidade de interagir, mas em 
maior parte resulta da nossa habilidade de saber lidar com as emoções do outro. 

E isso não é uma das coisas mais fáceis do mundo.... Existem pessoas sensíveis, 
duronas, sentimentais, frágeis, introspectivas, extrovertidas, emotivas, suscetíveis, 
inabaláveis, vulneráveis. As pessoas são diferentes, cada um é cada um.

Então, para a criança poder lidar efetivamente com as emoções do outro, ela precisa 
primeiro conhecer e entender essas emoções - o que já é bastante desenvolvido quando 
ela tem empatia.

Além da empatia, todas as pessoas que têm Habilidades de Relacionamento bem 
desenvolvidas apresentam algumas características em comum. Para desenvolver essas 
características na criança, você precisa ajudá-la a: 

     Ser capaz de compreender muito bem o impacto que o comportamento de uma                          
pessoa tem sobre os sentimentos alheios. Ou seja, ela precisa estar sempre consciente 
de que o seu comportamento sempre irá afetar alguém de alguma forma, e vice-versa

         Aprender os princípios mais importantes das Habilidades de Comunicação: saber 
ouvir o outro com total atenção, olhar sempre nos olhos das pessoas quando estiver 
ouvindo ou falando, e saber alimentar uma conversa, em vez de ficar só no sim, não ou 
respostas monossilábicas
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Infelizmente, já há algum tempo, a ideia de disciplina se enraizou no nosso inconsciente 
como sinônimo de punição. Quando nós escutamos a palavra “disciplina”, a primeira coisa 
que pensamos é em algo negativo, um castigo talvez. No entanto, você sabia que a 
palavra disciplina vem do latim “disciplinare”, que significa ensinar? E que “disciplinare”, 
por sua vez, vem de “discipulus”,  que literalmente significa aluno?

A disciplina é simplesmente uma maneira de educar, de orientar o comportamento de 
uma criança. E a Disciplina Positiva é um modelo de educação que se concentra nos 
pontos positivos do comportamento. Ela se baseia na ideia de que não existem crianças 
más, apenas comportamentos maus, que podem ser revertidos com a devida orientação.

A Disciplina Positiva é uma das ferramentas mais incríveis para ajudar você a ensinar Força 
Mental e Inteligência Emocional no dia a dia, e fazer com que a criança obedeça você 
naturalmente.  Basicamente, A Disciplina Positiva orienta os pais a utilizarem 3 estratégias 
da forma mais direta possível: 

         Em vez de apontar o que a criança fez de errado, e criticar, mostre a ela como fazer     
         o certo 

         Dê atenção ao bom comportamento, não ao mau comportamento 

         Seja Consistente

w w w. j o g o s pa r a fa m i l i a .c o m
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DE   IMPOR  LIMITES

Aqui temos um ponto polêmico, porque muitos pais defendem a ideia de que uma criança 
deve ser educada com liberdade total. 

Por isso é importante ressaltar que na Disciplina Positiva o limite é tratado como uma 
ferramenta  beneficial: impor limites de forma alguma significa reprimir a criança, ou tentar 
restringir sua liberdade pessoal. Na verdade, estabelecer limites claros é apenas a melhor 
forma de auxiliar a criança a entender o que ela pode e o que ela não pode fazer.

Quando você define padrões de comportamento para a criança, fica mais fácil para ela 
saber como alcançar esses padrões, e entender como ela deve se comportar.  É por 
essa razão que regras e limites devem ser bem estabelecidos. Porque se as regras não 
são bem explicadas, como as crianças poderão ter um comportamento apropriado? 

Regras e limites bem estabelecidos funcionam, e muito, na construção da obediência e 
da responsabilidade pessoal. 

Uma informação surpreendente: as crianças acostumadas a ter limites bem estabelecidos 
apresentam níveis mais elevados de autodisciplina. Elas apresentam maior tendência a 
modelar, elas mesmas, seu próprio comportamento positivo.

A  IMPORTÂNCIA13
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COLOCAR DE 
CASTIGO ADIANTA?

NÃO. ENTENDA  PORQUÊ.

Acreditem: castigos, punições ou alguns tapas não dão à criança a ajuda que ela 
precisa nem para melhorar seu comportamento, nem para lidar de forma positiva com 
suas atitudes e emoções. 

O castigo é uma técnica da disciplina tradicional que não acalma nem o cérebro nem o 
coração da criança, muito pelo contrário. O castigo faz exatamente o oposto, e essa é 
uma razão pela qual a punição pode gerar mais desobediência: além da criança ficar 
com o cérebro agitado, ela fica mais revoltada ainda com você.

Ou seja, por mais ambíguo que pareça, o castigo geralmente leva a mais mau 
comportamento. Porque a punição pela punição não ensina a criança a como controlar o 
pensamento ou a emoção negativa que a fez se comportar mal.  Durante o castigo 
normalmente os sentimentos negativos continuam borbulhando dentro da criança, o que 
pode levá-la a se tornar cada vez mais desobediente e agressiva.

Em um nível inconsciente, o castigo acaba reforçando na criança uma sensação interior, 
secreta, de incapacidade e imperfeição. Em vez de punir, ajude a criança a manter-se 
no caminho certo por meio de orientações. Oriente cada vez mais o comportamento, mas 
evite a punição.
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DESENVOLVa A

RESPONSABILIDADE
PESSOAL

NA CRIANçA
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Sua melhor amiga tem um filho adolescente que coloca o lixo para fora e lava a própria 
louça sem ninguém precisar mandar? Sua prima tem um bebê de três aninhos que 
coloca a mamadeira na pia, sozinho, quando termina de beber seu leite? Você já ouviu 
histórias assim? De onde vieram essas crianças extraordinárias?

Ensinar  responsabilidade para uma criança não é um truque mágico. A chave, o 
segredo para educar crianças responsáveis e proativas, é simplesmente seguir esses    
4 SIMPLES PASSOS PARA ENSINAR RESPONSABILIDADE PESSOAL:

        Explicar para a criança exatamente o que ela deve fazer em qualquer situação
        Orientá-la em como fazer o que ela tem que fazer
        Deixar claro que fazer é o trabalho dela, é a responsabilidade dela fazer
        Mostrar muito orgulho e admiração sempre que ela fizer o que ela tem que fazer - 
por ela saber ajudar e, mais importante ainda, já saber tomar conta de si própria

Claro, isso precisa ser reiterado algumas vezes até que a ação, seja ela qual for, se torne 
um hábito. Mas depois que qualquer conduta se torna um hábito, ela passa a ser 
automática. Essa é a forma mais simples e efetiva de ensinar Responsabilidade Pessoal. 
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ENSINE,

Não  Mande.  

" - Você tem que fazer o dever de casa agora! Sai desse jogo!! Vai tomar banhoooooo!!!”
 
Essas ordens, embora necessárias no dia a dia, não ensinam para a criança nada mais 
do que o fato de que ela tem que... obedecer ordens. E na maioria das vezes, quando 
você tem que repetir uma ordem muitas vezes até ela obedecer, isso acaba criando 
tensões, desentendimentos e uma grande desconexão entre vocês. 
 
Se você deseja que a criança siga facilmente suas orientações, você precisa ensinar 
mais do que mandar.  Certo, mas como fazer isso?

A melhor forma de ensinar comportamentos positivos e apropriados é por meio de 
perguntas que façam a criança refletir sobre o que ela precisa fazer.

Em vez de mandar, você deve começar a perguntar: "Você sabe por que você tem que 
fazer o seu dever de casa?" "Você sabe por que você precisa limpar seu quarto?". Ao 
perguntar, em vez de simplesmente mandar e dar ordens, você faz com que a criança 
pense, compreenda e aprenda porque ela tem que fazer as coisas que você está pedindo. 

Quando a criança compreende o propósito de qualquer coisa, isso imediatamente eleva o 
seu grau de obediência, envolvimento, cooperação e tolerância com qualquer tarefa. 

w w w. j o g o s pa r a fa m i l i a .c o m
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UTILIZe  JOGOS  E  BRINCADEIRAS

NO  ENSINO   
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Você sabe por que os jogos educativos são considerados tão poderosos no ensino?

São várias as razões. Primeiro porque, enquanto brincam, as crianças ficam relaxadas, 
naturalmente receptivas e bastante concentradas, e esse é o estado mental perfeito para 
a aprendizagem. Quando as crianças estão brincando e se divertindo, elas ampliam seu 
poder de assimilação de novos conceitos e ideias. E quando uma criança absorve um 
novo conceito se divertindo, esse conceito torna-se inesquecível.

Brincando a criança também tem a oportunidade de explorar situações reais: ela se 
coloca em diferentes papéis e acaba vivenciando, na brincadeira, diversas circunstân-
cias da vida real. As crianças acabam usando jogos e brincadeiras para criar e entender 
as relações sociais. A brincadeira, para uma criança, é um laboratório para a vida.

E o mais importante de tudo: quando você pára o que está fazendo para brincar com a 
criança, dar atenção e rir junto com ela, você fortalece muito a conexão e a construção 
de laços de afeto e proximidade entre vocês. E quando você fortalece a sua conexão 
com a criança, ela fica mais feliz, mais obediente e disciplinada. Ela respeita mais você. 
Ela escuta você com mais atenção. E aí tudo fica mais fácil na educação em casa. 

Os jogos e as brincadeiras são poderosas ferramentas de alegria, de ensino e união. Crie 
um tempo de qualidade na sua semana para apenas brincar e rir bastante com a criança.
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PARA ENSINAR 
É PRECISO

SER. SEJA UM  MODELO.
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Educar é uma função desafiadora, e não há como fugir de um fato: as crianças 
observam os pais o tempo todo, e modelam suas atitudes a partir do que veem. Os pais 
modelam o comportamento dos filhos diariamente, estejam ou não conscientes disso. 

Muitas mães e pais ficam muito preocupados com o fato das crianças não os ouvirem. 
Na minha opinião pessoal, talvez eles devessem estar mais preocupados com o fato das 
crianças estarem sempre os observando... É desafiador ser uma referência.

É orgânico no ser humano que as crianças sigam os exemplos da mãe e do pai. Na 
verdade, a parte mais profunda e intrínseca da educação se adquire por modelação, por 
observação. A criança têm a forte tendência de imitar o que vê.

Por isso o seu comportamento diário é extremamente importante. Tudo o que você faz, o 
que você diz, como você diz, torna-se a realidade da criança. Não tem como fugir desse 
fato: seus filhos são um reflexo de você. 

Então rie muito, brinque, ame, seja gentil, seja positivo, modele em si próprio tudo de 
melhor que você deseja ver na criança. Dessa forma o amor e os valores brotam 
naturalmente.
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ESSE 
FIM É 
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Queridas Mães, Pais, Educadores: agora que você teve acesso a todas essas 
informações, a questão é como começar,  por onde começar?

Minha experiência me mostrou que o sucesso no ensino da Força Mental e da 
Inteligência Emocional é o resultado direto da utilização de dois métodos combinados: 
Conversas Direcionadas + Atividades Educativas. A união de conversas com atividades 
práticas no dia a dia é uma estratégia imbatível que promove um impacto real no 
comportamento e nas atitudes da criança, e gera resultados visíveis no seu nível de 
felicidade, tranquilidade, obediência, concentração, rendimento escolar e muito mais.

A Disciplina Positiva traz muitas dicas que podem ajudar você a conversar e orientar o 
comportamento positivo da criança. E existem os Jogos Educativos Direcionados, que 
são atividades projetadas para desenvolver habilidades específicas nas crianças. 

Mas lembre-se sempre do mais importante de tudo: para o seu filho ou sua filha, não 
importa onde vocês moram, o carro que você dirige ou onde vocês moram. O seu tempo 
e sua atenção é o maior tesouro do mundo para a criança. Dedique tempo para ela e 
tudo dará certo! Crie hoje as memórias maravilhosas que a criança terá de você amanhã.

É meu desejo sincero que você encontre diariamente um caminho de sucesso na 
educação de uma criança feliz e admirável. Até a próxima!

  SÓ      O  COMEÇO !
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❝ ENQUANTO NÓS ENSINAMOS, NÓS APRENDEMOS. ❞
SÊNECA

Adriana Antonides é Fundadora e Diretora Executiva do IASEA - Instituto para 
Aprendizagem Social e Emocional. O IASEA é um instituto de educação e pesquisa, de 
atuação nacional, que produz material educativo focado no desenvolvimento da Força 
Mental e da Inteligência Emocional em crianças e jovens.

O material é composto por jogos educativos direcionados que desenvolvem e fortalecem 
na criança, brincando, habilidades como Autoconfiança, Autoestima, Empatia, Controle 
das Emoções, Pensamento Positivo, Habilidades de Comunicação, Foco e Concentração, 
Consciência Multicultural, Pensamento Criativo e muito mais.

Atualmente as crianças e os jovens passam uma enorme quantidade de horas brincando 
no playstation, no tablet, no celular. Os jogos educativos direcionados objetivam 
fortalecer a brincadeira presencial e aumentar a conexão entre pais e filhos. 

Quando os pais brincam com as crianças com jogos projetados para ensinar Força 
Mental e Inteligência Emocional, muitas questões e sentimentos que a criança não 
consegue verbalizar no dia a dia fluem durante a brincadeira. É incrível o que se pode 
aprender sobre a criança durante esses jogos: o que a torna feliz, o que a incomoda, o 
que a assusta. 

Adriana e o IASEA acreditam que o jogo e a brincadeira são a linguagem das crianças, e 
uma das mais poderosas ferramentas de ensino e união.

PARA MAIS INFORMAÇÕES VISITE:  
WWW.JOGOSPARAFAMILIA.COM   |    WWW.IASEA.ORG.BR
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