
REGRAS DE USO DAS TELAS PARA A FAMÍLIA

Pessoa Total de Pontos Regalia do ganhador
Momento de brincar/conversar com o 

filho, nada de celular junto!

Não dirigir digitando no celular

Não utilizar celular nas refeições

Diminuir o número de APPs no celular

Guardar o celular/tablet na gaveta ao 
dormir

Limpas o feed - parar de seguir aquilo que 
não te agrega

Desabilitar PUSH

Quando alguém falar contigo, levantar os 
olhos da tela

Baixar RescueTime

Não arrancar o celular de repente da mão 
do filho, mas avisar que vai tirar dentro de 
Não usar clular na Zona Free (estabelecer 

uma)

Não utilizar celular nas refeições

Pausar o conteúdo para responder aos 
pais

Não ver TV depois das 20h

Usar uma tela por vez: ou celular, ou 
tablet ou TV.

Só usar celular depois do café da manhã

Desligar no máximo 2min depois pais 
pedirem

Ter atividades sem Tech

Guardar o celular/tablet na gaveta ao 
dormir

Usar apenas 4h/dia

Quando alguém falar contigo, levantar os 
olhos da tela

Não usar telas por 1h antes de ir dormir

Ler livro físico

Reportar vídeo ou comportamento 
estranho para os pais

Não usar clular na Zona Free 

DIA 6 DIA 7

DIA 6 DIA 7

Para os cuidadores

Para os filhos

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5

PARA QUEM REGRAS
PONTOS

TOTAL

Estabeleçam as regras juntos. Quem cumprir, ganha 1 
no dia. Podem, inclusive ter pontos negativos ao 

descumprimento.  Quem  somar mais pontos ao final 
da semana, ganha uma regalia (pode ser desde um 
chocolate até um café da manhã na cama ou uma 

uma hora de descanso sem filhos :) ). Reestruturem as 
regras e refaçam a tabela sempre que necessário. 

Vocês não acertarão de primeira e tem que ser feito 
de uma forma leve - permita readaptar a tabela e se 

readaptarem, também!

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5


