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Cris Poli dá uma importante contribuição para que os pais ou
responsáveis adquiram ferramentas para a complexa e árdua
missão de educar os filhos.
- Augusto Cury
Pais e mães sofrem por não saber como agir em diversas
situações que envolvem os filhos. Seja pela inexperiência dos
primeiros anos de paternidade, seja pelo estresse da rotina
diária, o fato é que episódios aparentemente simples podem
se transformar numa grande dor de cabeça. ""S.O.S. dos pais 500 dicas para educar sem enlouquecer foi escrito por Cris
Poli, para ajudar pais e mães a resolver questões que surgem
com a chegada dos filhos ou aquelas situações estressantes do
dia a dia da família, como disciplina, relacionamento,
educação, saúde, alimentação, sexualidade e tecnologia. Faça
dele seu livro de cabeceira e você poderá evitar muitos
problemas.
Como todo S.O.S., o objetivo deste livro é oferecer socorro imediato, para que, se necessário, você
tenha tempo de buscar, sem angústia e com paz no coração, esclarecimentos mais completos.
As questões abordadas poderão ajudar você a compreender melhor ou a minimizar situações de
conflito do dia a dia provocadas por comportamentos ou hábitos não saudáveis adquiridos por seus
filhos. O formato de pergunta e resposta foi escolhido justamente para que você encontrasse
rapidamente o socorro de que precisa, no momento exato.
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