
As consequências ajudam a ensinar às 
crianças a responsabilidade pelo que 
fazem.  Também permite uma disciplina 
mais controlada e é mais eficaz do que 
bater ou gritar.

Faça uma pausaTente redirecionar a atenção

Sente vontade de gritar? Faça uma pausa 
de 10 segundos. Inspire e expire 

lentamente... E faça-o cinco vezes. De 
seguida, tente responder de forma mais 

calma

Milhões de pais dizem que isto ajuda - E 
MUITO!

Gestão de consequências

Dê ao seu filho/a a opção de seguir as suas 
instruções, antes de terem de lidar com as 
consequências.

Tente ficar calmo/a ao colocar em prática a 
consequência.

Certifique-se que pode aplicar com firmeza a 
consequência. Por exemplo, tirar o telefone de 
um/a adolescente por uma semana é difícil de 
aplicar. Tirá-lo por uma hora é mais realista.

Terminada a consequência, dê ao seu filho/a 
a oportunidade de fazer algo de bom e elogie-
o/a por isso.

Continue 
a utilizar 

as 
sugestões 

1-3

Todas as crianças se portam “mal”. É normal isto acontecer quando as crianças estão cansadas, com fome, 
com medo ou para expressar maior autonomia. Elas podem deixar-nos “loucos” quando ficam em casa!

Tempo a sós, elogios por serem bons e rotinas 
consistentes reduzirão o mau comportamento.

Dê aos seus filhos/as tarefas simples, mas que 
exija responsabilidade .Verique antecipadamente 
se são tarefas que eles/elas são capazes de 
realizer.E elogie-os/as quando o fizerem!
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Para mais informações, clique nos links abaixo

Mau comportamento4  COVID-19 Cuidados parentais 

https://covid19.min-saude.pt/espaco-crianca-2/ https://www.coronakids.pt/

Antecipe o mau comportamento  e 
redirecione a atenção dos seus filhos do mau 
para bom comportamento. 

Pare antes que comece! Quando começarem 
a ficar inquietos, pode distraí-los com algo 
interessante ou divertido. Ex: “Anda, vamos 
jogar um jogo juntos!”

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://covid19.min-saude.pt/espaco-crianca-2/
https://www.coronakids.pt/



