SOS Técnicas e Habilidades para Lidar com Crianças
Apresentado no programa de vídeo em DVD SOS Ajuda para Pais
Regras Básicas para Educar Crianças e Erros Comuns
O que você pode fazer para melhorar o
comportamento de sua criança? Siga estas três regras
básicas para educar crianças e evite os quatro erros
comuns. Estas regras e estes erros são discutidos no
Capítulo 1 do livro SOS Ajuda para Pais.
Três Regras para Educar Crianças –
Check List dos Pais

Um programa de discussão em vídeo sobre
Educação e Orientação de Pais

Regra 1.

Recompense o bom comportamento
(faça isso rápida e frequentemente)

Regra 2.

Nã o recompense “acidentalmente”
maus comportamentos.

Regra 3.

Veja os videoclipes do SOS em inglês e espanhol
em www.sosprograms.com e legendados em português em
www.editoracognitiva.com.br

- Recompensas de que as crianças gostam -

Castigue alguns maus
comportamentos
(mas use apenas castigos brandos).

“Que legal! Você
está aprendendo a
amarrar os sapatos!"

Causando “Acidentalmente” Problemas de Comportamento:
Quatro Erros a Evitar na Educação de Crianças
Erro 1.

Os pais/responsá veis nã o recompensam
o bom comportamento.

Erro 2.

Os pais/responsá veis “acidentalmente”
castigam o bom comportamento.

Erro 3.

Os pais “acidentalmente” recompensam
o mau comportamento.

Erro 4.

Os pais/responsáveis não castigam o mau
comportamento (quando castigos brandos
são indicados).

É importante recompensar o bom comportamento de
sua criança, este é o melhor e mais fácil jeito de
melhorá-lo. Que tipos de recompensa os pais devem
usar? As crianças sao motivadas por recompensas
sociais, atividades recompensadoras e recompensas
materiais.
As Recompensas Sociais são as mais importantes!
Quando você usar recompensas materiais, use apenas
pequenas recompensas.
Recompensas de que as Crianças Gostam

Este folheto gratuito é baseado nos vídeos em DVD “SOS Ajuda para
Pais” disponível em inglês e espanhol e no livro “SOS Ajuda para
Pais” disponível em inglês, espanhol e português.
Peça gratuitamente este folheto em: www.sosprograms.com ou
www.editoracognitiva.com.br
Copyright © Lynn Clark. Este folheto somente poderá ser reproduzido se
for fotocopiado na íntegra, incluindo as informações de copyright, e não for
revendido. Entre em contato com o “SOS Programs” se tiver dúvidas

Recompensas
Sociais

Sorrisos
Abraços
Afagos
Atenção
Toques
Bater palmas
Piscadelas
Elogios
"Bom trabalho"
"Muito bem"

Atividadesrecompensadoras
Incluindo Privilé gios

Jogar com a mamã e
Ir ao parque
Ler um livro com papai
Ajudar a preparar
bolos
Ver um filme na TV mais
tarde
A visita de um amigo
Jogar bola com papai
Jogarem um jogo juntos
Sair para comer pizza
juntos
Jogar no playground

Recompensas
materiais

Coisinha do
armazém
Bola
Livro
Dinheiro
Corda de pular
Balões
Ioiô
Lanterna
Sobremesa especial
CD

Recompensas
de que
crianças gost
Pedidos: www.sosprograms.com (inglês e espanhol) e www.editoracognitiva.com.br
(português)
- (21)as3298-9850
Baixe este material gratuitamente em português em www.editoracognitiva.com.br e em inglês em www.sosprograms.com
Tradução: Nivea Melo (www.niveamelo.com.br)



Como Dar Instruções Eficazes
e Comandos para sua Criança
Todos os pais e mães devem ser capazes de
ocasionalmente dar instruções e comandos claros e
eficazes. Eles também devem ser capazes de “sustentar”
seus comandos. Um comando é uma ordem para
imediatamente iniciar ou parar um comportamento.
Quando dar comandos? Dê uma ordem à sua criança quando
você quiser que ela pare um mau comportamento específico e
você acredita que ela desobedecerá a um pedido simples para
interrompê-lo. Da mesma forma, dê um comando à sua criança
quando você quiser que ela inicie um comportamento específico
e você acredita que ela desobedecerá a um pedido simples para
começá-lo.
Como você deve dar um comando? Siga as diretrizes listadas
abaixo:

Dando Comandos Eficazes para sua Criança

– Usando a “Regra da Vovó” –
Exemplos para os pais
Você vai poder...

Depois que você...
1. Fizer seu dever de casa
de matemática,

1.

Ver televisão.

2. Lavar os pratos do jantar, 2. Sair para jogar bola.
3. Arrumar seu quarto,

3. Jogar vídeo games.

4. Tirar uma soneca,

4. Ir nadar.

5. Comer suas verduras,

5. Comer a sobremesa.

6. Praticar piano por
20 minutos,

6. Visitar um amigo.

– Técnicas de Castigos Brandos –

Check List dos pais

Comparaçõ es para Pais

Passos a seguir:

Métodos
de
Castigos Brandos

1. Chegue perto da criança.
2. Mantenha uma expressão facial séria.

Idade Eficácia
Tipos de
Rapidez de
da
do
Comportamentos
Aplicação
Criança Castigo
corrigidos

Tempo-Chato

3. Diga o nome da criança.
4. Olhe nos seus olhos e mantenha contato visual.
5. Use um tom de voz irme.

2 a 12
anos

A maioria dos
Extrema- comportamentos,
mente
especialmente
eficaz
os difíceis de
lidar

Imediatamente se
possível

Todas
as
idades

ModeraTodos os
damente
comportamentos
eficaz

Imediatamente
ou depois

6. Dê um comando simples, claro e direto.
7. “Sustente” seu comando com o castigo do tempo-chato,
se necessário..

Ralhar e desaprovar

Conseqüências
naturais

Conseqüências
lógicas
Vídeo em DVD SOS Ajuda para Pais

Veja videoclipes em Inglês e Espanhol
em www.sosprograms.com e legendados em
português em www.editoracognitiva.com.br
• Terapeutas podem baixar uma cópia gratuita do Child
Management Skills Test (CMST) em www.sosprograms.com
• Leia SOS Help For Emotions: Managing Anxiety, Anger, & Depression
por Lynn Clark. Veja alguns capítulos em www.sosprograms.com
Copyright © Lynn Clark. Este folheto somente poderá ser
reproduzido se for fotocopiado na íntegra, incluindo as informações
de copyright, e não for revendido.

Penalidade
Ex.:
- não assistir TV
o resto do dia.
- Não andar de
bicicleta o resto do
dia.

Todas as
idades

Eficaz

Alguns
comportamentos

Imediatamente
ou depois

De 3
anos
até a
adolescência

Eficaz

A maioria dos
comportamentos

Imediatamente
ou depois

De 5
anos
até a
adolescência

Eficaz

Todos os
comportamentos

Imediatamente
ou depois
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