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Um guia de orientação para os pais e para os encarregados de educação
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Um tema que preocupa os pais e outros encarregados de educação, é o comportamento dos tempos livres / 

lazer e o uso de álcool e outras drogas pelos seus filhos e jovens. A área dos tempos livres / lazer parece 

relativamente a este respeito particularmente a que causa preocupação. Como pode na qualidade de 

encarregado de educação, ter influência sobre a forma de contacto dos seus filhos com substâncias que 

causam dependência, fora de casa ?

Vários estudos têm mostrado que as pessoas jovens, cujos pais cuidam do comportamento de saída dos 

seus filhos e assumem ter influência, consomem menos drogas legais e ilegais do que as pessoas jovens 

com menor supervisão dos pais. Como responsável de educação, tem o direito e o dever de regular o com-

portamento de saída do seu filho. Observe o estado de desenvolvimento do seu filho nos encontros dos 

acordos e tenha em consideração a relação de confiança pessoal para o seu filho.

Porque as crianças aprendem melhor por imitar o papel exemplar dos pais é importante. Como se devem 

comportar positivamente, os nossos filhos, se nós não servimos de modelo para eles ? As funções de 

desempenho mediadas pelos pais são características para toda a vida.

Influência dos 

pais

Impressão Este folheto foi produzido em colaboração com a polícia cantonal de Schwyz e o departamento de saúde e dos assuntos 

 sociais do Cantão de Schwyz (prevenção). Agradecemos ao Cantão de Appenzell Exterior a colocação à disposição do modelo.
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de saída

As pessoas jovens estão à procura de formas de vida 

próprias. Como pais, podem dar apoio a esta procura, 

na qual garante espaço aos seus filhos, embora lhes 

conceda segurança, mas também estabelece fronteiras.

As pessoas jovens precisam parceiras e parceiros para 

conversarem que arranjam tempo para eles mesmos.

Lide activamente com o seu filho, negoceie acordos 

com ele e esteja disposto a discuti-los de vez em 

quando. Confie no seu filho, mas também lhe estabe-

leça limites.

Eles precisam de uma boa dose de paz e de serenida-

de. É aconselhável que os pais perante os filhos assu-

mam uma posição coerente.

Regras
 Perguntas obrigatórias dos pais 
>  Onde vais ?  
>  Como vais para lá e como voltas ?  
>  Com quem te encontras ?  
>  Quando vens para casa ?
> Pergunte ao seu mesmo depois da saída, como é 

que correu. Mostre-se interessado e esteja pre-
sente se o seu filho quiser contar alguma coisa.
Respeite todavia, se o seu filho não quiser falar 
sobre isso, dado que é frequente nas pessoas  
jovens.

 
 Recomendações
>  Insista nas respostas obrigatórias. Se o seu filho 

não quiser dar ou não tiver informações para as 
suas perguntas, não deve autorizar a saída.

>  Encontros de acordos para consumo de álcool e 
outras drogas.
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Festas, visitas às discotecas e eventos são impor-
tantes oportunidades para os jovens se reunirem 
com os seus colegas da mesma idade e de socia-
lizarem, construírem contactos extra familiares e 
se testarem.
Mostre interesse pelo estilo de vida e a rotina  
diária do seu filho ; assim torna mais fácil para si 
mesmo e a separação para o seu filho
Os filhos e as pessoas jovens precisam de orien-
tação sobre a concepção das festas e das saídas, 
que lhe são dadas pelos adultos. mesmo que super- 
ficialmente protestem.
Claros pressupostos aliviam-vos nas vossas res-
ponsabilidades e são ao mesmo tempo argumentos  
perante os colegas.
Solicite informações, do seu filho / filha, se ele ou 
ela quiserem fazer uma saída ou ir a uma festa. 

Festa

4



 Perguntas obrigatórias dos pais 
>  Quem organiza a festa ?  
>  Onde será realizado o evento ?  
>  Quanto tempo durão evento ?  
>  Que adulto é responsável ?  
>  Para quem foi pensado o evento ?  
>  Como e quando vens para casa ?

Aconselhamento a partir de uma autorização de 
participação : 
>  Com organização incerta / desconhecida 
>  Com responsabilidade incerta 
>  Com datas incertas 
>  Se o jovem não tem a idade de entrada especificada 
>  Se o evento ocorre ao ar livre (por exemplo, em 
 florestas / bosques em meios aquáticos) e nenhuma  
 pessoa adulta é responsável
>  Se o retorno não está planeado (horas, transporte) 
>  Cuidado, se realizada uma festa num «lugar onde 
 vale tudo».

Recomendações
>  Encontre acordos claros sobre como voltar para 
 casa e consumo de álcool.  
>  Mostre as consequências de qualquer transgressão.

>  Seja consistentemente na não manutenção de 
 acordos.  
>  Mostre interesse no círculo de amigos do seu filho. 
>  Esteja sempre contactável para o seu filho.

Festas e eventos em casa
Apoie o seu filho / filha com regras claras quando o 
seu filho organiza um festejo ou uma festa em casa.

>  Assuma a responsabilidade e a necessária vigilância.
>  Proíba a dispensa de álcool (incluindo refrigeran-
 tes com teor de álcool).
>  Deixe claro, que fumar é indesejado e que as drogas 
 são proibidas.
>  Não permita que se façam festas em sua casa na 
 sua ausência.
>  Chame à atenção dos seus convidados para o 
 barulho nocturno a partir das 22.00 horas, ou seja  
 que conversem em tom adequado e ao saírem de  
 sua casa, que tenham em consideração os vizinhos.
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Sono suficiente é para os jovens e para as pessoas jovens essencial 
para o desenvolvimento físico e mental. Dormir o suficiente é muito 
importante para a saúde, o crescimento e a capacidade de aprender. 
A necessidade de sono precisa não é igualmente alta para todos os 
jovens. A necessidade de sono média nas pessoas jovens é de :
> Entre os 12 e 13 anos de idade é de cerca de 9 a 10 horas.
> A partir dos 14 anos de idade é de cerca de 8 a 9 horas.
>  Outros factores importantes que desempenham um papel impor-

tante na regulamentação, são os tempos de levantar, ir para a 
escola, início da escola, voltar a casa e actividades pessoais, tais 
como o desporto, etc.

Uma questão importante é sempre quando as crianças e / ou os  
jovens devem voltar para casa, após a saída e depois de uma festa. 
Os limites adequados à idade são sugestivos ; também é possível que 
excepções em conjunto possam ser negociadas. Mas as excepções 
devem permanecer excepções!

Recomendamos as seguintes diretrizes :

 Durante a semana, no tempo de escola
> Dos 12 aos 14 anos de idade   
 o mais tardar até às 20.30 horas.
> Dos 15 aos 16 anos de idade 
 o mais tardar até às 21.30 horas.
> Dos 17 aos 18 anos de idade 
 o mais tardar até às 22.30 horas.

 Ao semana, durante as férias 
> Dos 12 aos 14 anos de idade   
 o mais tardar até às 21.30 horas.
> Dos 15 aos 16 anos de idade 
 o mais tardar até às 23.00 horas.
> Dos 17 aos 18 anos de idade 
 o mais tardar até às 24.00 horas.

Quandovoltar a casa ?
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Cada vez mais e sempre mais nos últimos tem-
pos tornou-se habitual, os jovens adolescentes 
embriagarem-se aos fins-de-semana e também 
durante a semana. Dado que o consumo exces-
sivo de álcool para as crianças e jovens durante o 
desenvolvimento é muito prejudicial, vocês como 
pais e encarregados de educação sois chamados 
para influenciarem o comportamento de consumo, 
das crianças e dos jovens e para proibirem o con-
sumo de drogas de qualquer espécie, até aos 16 
anos de idade.
Conversem com os vossos filhos sobre os efeitos  
e consequências a longo prazo do consumo de 
drogas. Regulamentem o consumo de todos os 
membros da família.
Receba o seu filho, quando volta a casa após a  
saída ou deixe-se acordar brevemente por ele. 
Uma olhadela é suficiente para ver se o seu filho 
está bem. Ao mesmo tempo, esta recomendação 
tem um efeito preventivo, dado que o seu filho 
não se esquecerá de beber muito álcool, se mais 
tarde ainda tiver de o enfrentar.

Regras
para consumo de álcool

 Recomendações :
> Crianças com menos de 16 anos : Absolutamente 

nenhum álcool.
> A partir dos 16 anos : Nos jovens com 16 anos 

pode-se de vez em quando em eventos seleccio-
nados (Por exemplo festejos familiares) em con-
textos controlados, provar álcool. Para as saídas, 
os pais devem claramente proibir todavia o ex-
cessivo consumo de álcool e negociar regras cla-
ras : se e que quantidade ele ou ela podem beber.

 Leis : 
 A lei proíbe (também a venda em máquinas auto-

máticas) :
> Aos jovens com menos de 16 anos : Álcool, deri-

vados de tabaco e produtos de tabaco.
> Aos jovens com menos de 18 anos : Bebidas 

espirituosas, aperitivos, refrigerantes com teor 
de álcool, licores

> Bebidas alcoólicas aos bêbados
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A televisão, os jogos de computador, a Internet, os telemóveis e outros 
dispositivos móveis podem ser perigosos recreios / lugares desporti-
vos inadequados para crianças e jovens.
Informe-se para que finalidade o seu filho / jovem usa o computador e 
o telemóvel e que dados lá estão. Verifique os aparelhos não secreta-
mente, mas conversar directamente com o seu filho
No caso de suspeita de posse e distribuição de representações de  
violência e de pornografia, os professores na escola têm o direito de 
retirar um telemóvel e de dar a conhecer aos pais.

Estabeleça as regras para o uso de diferentes meios de comunicação e 
sensibilize o seu filho para os perigos nas salas de «chat» («conversa»).

Novos meios
 Telemóvel
 Para que os jovens tenham os custos sob contro-

le, recomendamos o seguinte procedimento :

> No momento da compra, recomenda-se que tome 
nota para garantir que o seu filho / filha compra 
um telemóvel com um cartão pré-pago.

> Os pais podem apoiar os jovens com uma con-
tribuição. Em sentido oposto como semanada  
recomenda-se a compensação, em forma de  
«pequena obrigação».

> Para manter o controlo, o cartão pré-pago deve 
ser sempre carregado na mesma altura (Por  
exemplo no início do mês, ou no final do mês).

> Juntamente com o seu filho numa base regular 
execute amostragens de arquivos (filmes, foto-
grafias), que estão armazenados no telefone.  
Deixe que lhe sejam explicadas as funções. 
«Quanto mais jovem for a criança menos funções: 
As crianças da escola primária não precisam de 
acesso à Internet nem de funções de mensagens 
de texto no telemóvel. Configurações de seguran-
ça do provedor de telefones móveis : quanto mais 
jovem for a criança, mais importante é escolher 
as definições de segurança mais altas respectiva-
mente (como bloqueio dos números 09000 etc.).»
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 Televisão e / ou computador
 Acorde com o seu os tempos de uso apropriadas à idade :
>  Dos 7 aos 9 anos :  Máx. 30 minutos por dia 
>  Dos 10 aos 12 anos :  Máx. 1 hora por dia
> A partir do 2ª ciclo :  Máx 2 horas por dia

> Na idade escolar, é aconselhável colocar os meios de comunicação nas 
áreas comuns. Os quartos das crianças são locais inadequados para estes 
aparelhos.

> Os ecrãs devem ser visíveis para os pais e desligados após o uso e não 
devem ser mantidos no modo de «Stand-by».

> Determine em conjunto com o seu filho quais os filmes, jogos e actividades 
nos aparelhos da criança que podem ser vistos e executados. Tomar atenção 
em cada caso sobre as indicações do fabricante, sobre a idade.

> Controle o que o seu filho vê na TV ou com que é que se entretém no 
computador por meio de amostragem.

> Televisão e jogos de computador são actividades de lazer : Acorde em que 
condições (deveres de casa, obrigações), o desfrute dos meios de comuni-
cação podem ter lugar. De manhã e ao meio-dia o uso não é recomendado.

> Como tema de conversa com o seu filho, discuta o uso do PC e desenvolva 
boas práticas.

> Informe-se sobre a segurança das crianças na Internet.
 (www.fit4chat.ch, www.security4kids.ch)
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Semanada
 A semanada é assunto de negociação
 Deve ser negociado entre si e o seu filho para que 

toda a semanada deve chegar.

 Recomendações
 Nós recomendamos como verdadeira semanada, 

as seguintes variantes em que pode ser usado 
para doces, saídas, revistas, etc.:

>  1º ano escolar  Fr. 1.- a 1.50 por semana
>  2º ano escolar Fr. 1.50 a 2.- por semana
>  3º ano escolar Fr. 2.- a 2.50 por semana
>  4º ano escolar Fr. 2.50 a 3.- por semana
>  5º & 6º ano escolar Fr. 15.- a 25.- por mês
>  7º & 8º ano escolar Fr. 25.- a 35.- por mês
>  9º & 10º ano escolar Fr. 35.- a 50.- por mês

Mais informações encontra em :
www.asb-budget.ch ou www.my-money.ch

As crianças e os jovens aprendem a lidar com 
o dinheiro, quando dispõem de uma pequena  
semanada regular. Faz sentido ter uma semana-
da, e não ter condições ligadas a isso.
Alguns pais dão aos seus filhos um montante 
fixo por semana ou por mês com o qual eles  
podem fazer diferentes coisas como fazer paga-
mentos básicos, (por exemplo, as saídas, as  
despesas de telemóvel, roupas, etc). Outros 
pais dão aos seus filhos dinheiro para um deter-
minado evento, (por exemplo cinema, concertos, 
eventos desportivos, comprar umas calça, etc).  
Tenha em conta em todo o caso a idade e a  
capacidade do seu filho para lidar com o din-
heiro. E tenha cuidado para ver se o montante 
se ajusta ao seu orçamento familiar. As crian-
ças e os jovens não devem receber dinheiro a 
qualquer momento e sem qualquer restrição. 
É importante que eles aprendam a assumir a 
responsabilidade. Mostre ao seu filho, ao que 
o dinheiro NÃO se destina (por exemplo, para 
comprar álcool, cigarros, etc.).
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Tempos
livres

www.machoepis.ch – a plataforma para uma concepção de tempos livres ac-
tivos 

O portal de lazer machoepis é uma plataforma de Internet utilizável para todos gra-
tuitamente, que orienta os interessados em propostas de lazer individuais. Uma  
ampla proposta de prestação de serviços, conselhos, bem como pontos de contacto será  
apresentada em seis categorias.

> Portal de associações : todos os desportos e as associações de lazer do Cantão de 
 Schwyz

> Gabinete de coordenação de educação dos pais

> Ausserschwyz : calendários de eventos, propostas de formação e continuação de 
 formação, guias de orientação 

> Lazer : ideias de lazer emocionantes, lista de controlo e guia para o planeamento de 
 eventos e festas, receitas para bebidas sem álcool, informações e materiais sobre o  
 tema da protecção dos jovens

> Departamentos especializados : Emergência e pontos de contacto para todas as 
 perguntas

> Team & Outfit : ser activo e graças à apresentação uniforme T-shirts e roupas despor-
 tivas grátis

> Jogos & Diversão : jogos grátis novos e na moda de emprestar

www.machoepis.ch – a plataforma de lazer para jovens e idosos 
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Endereço e pontos de contacto
>  Aconselhamento de orçamento no 
 Cantão de Schwyz
 Tel. 041 811 29 15
 www.budgetberatung.ch

>  A mão amiga (24h)
 Tel. 143

>  Departamento especializado para 
 perguntas sobre álcool e drogas 
 Tel. 055 451 27 17 (Lachen)
 spd.lachen@spd.ch
 Tel. 041 859 17 17 (Goldau)
 spd.goldau@spd.ch
 www.spd.ch

>  Departamento especializado para 
 aconselhamento de pares e famílias
 Tel. 055 410 46 44 (Pfäffikon)
 Tel. 041 859 17 37 (Goldau)
 www.spd.ch

>  Departamento especializado para 
 questões de dívidas 
 Tel. 055 420 28 88
 info@schuldenfragen.ch
 www.schuldenfragen.ch

>  Saúde Schwyz 
 Gabinete de informação para todas as 
 perguntas gerais de promoção da saúde, 
 prevenção e Sida
 Tel. 041 859 17 27
 gesundheit-schwyz@spd.ch
 www.gesundheit-schwyz.ch

>  Polícia cantonal de Schwyz (Informação 
 e prevenção)
 Central de intervenção Tel. 041 819 29 29
 Polícia – Emergência Tel. 117
 kapo@sz.ch
 www.sz.ch/polizei

>  Serviço psiquiátrico de crianças e 
 jovens, propostas de aconselhamento 
 e de terapia
 Tel. 055 451 60 50 (Lachen)
 Tel. 041 859 17 77 (Goldau)
 www.kjpd-sz.ch

>  Centro de competência para a 
 integração
 Tel. 041 859 07 70
 integration-sz@kom-in.ch 
 www.kom-in.ch

>  Gabinete de consultoria de vítimas 
 do Cantão de Schwyz por agressão 
 (ameaça, ferimentos, exploração 
 sexual) 
 Tel. 0848 82 12 82
 opferhilfesz@arth-online.ch
 www.arth-online.ch/opferhilfe


