
Dificuldades

Comportamentais em

Época de Quarentena

E-Book

Estilo Parental
Planejamento Diário

Tabela de Recompensas
Crianças e Telas

Consequências do Estresse
 

 



“Que coisa doida de se
prometer. Se você
nunca deixar nada

acontecer com ele ai
nada vai acontecer

com ele”

“Eu prometi que
nunca ia deixar nada
acontecer com ele”



•"Filho não consegue seguir e fazer
as atividades propostas"

•"Meu filho não está aprendendo
nada"

•"Vejo que os outros estão
conseguindo, e o meu não"

•"O ano letivo já foi pro pau, já
posso dar por perdido"

•"Como será quando voltar?"

Dificuldades dos Filhos x
Culpa dos Pais

 

•Não tem como Blindar os 
filhos de Problemas

•Os problemas são importantes
para o desenvolvimento, para que o

indivíduo possa
desenvolver, criar novas estratégias

de soluções de problemas
•São os pequenos problemas e
dificuldades do dia a dia que os

preparam para a vida adulta



Então, se não tem como 
blindar os filhos de problemas, 

o que fazer?
 

Estabelecer estilo parental positivo
–Ser modelo moral

–Monitoria positiva X negativa
–Humor estável X instável 

–Negligência / Punição física
–Estabelecer regras claras

–Estabelecer rotina
–Criar memórias afetivas positivas

 



Estilo Parental é o conjunto de
práticas educativas utilizadas pelos

pais com o objetivo de educar,
socializar e controlar o

comportamento de seus filhos, 
que podem favorecer o

desenvolvimento de características
pró-sociais ou permitir o

aparecimento de atitudes 
anti-sociais.



Modelo Moral
  Promover condições favoráveis
ao desenvolvimento das virtudes,

tais como, empatia, senso de
justiça, responsabilidade, trabalho,
generosidade e do conhecimento
do certo e do errado quanto a uso

de drogas e álcool e segurança
sempre segundo o exemplo dos

pais.

Monitoria Positiva
 

 Uso adequado da atenção e a
distribuição de privilégios, o

adequado estabelecimento de
regras, a distribuição contínua e

segura do afeto, o
acompanhamento e a supervisão

das atividades.



Monitoria
Negativa (Supervisão

Estressante)
  

Excesso de instruções
independente de seu cumprimento
e, consequentemente, pela geração

de um ambiente de convivência
hostil.

Humor instável
 

Quando os pais aplicam ou não
uma punição em função do humor

e não em função de um mau
comportamento. 

Tem como consequência a perda
da autoridade paterna.



Negligência
  

Ausência de atenção e de afeto.
A negligência impede o

desenvolvimento da autoestima. A
criança negligenciada é insegura,

seu olhar nçao tem brilho e se
comportam de forma apática ou
agressiva,  mas nunca de forma

equilibrada

Punição Física
 

A punição, geralmente, só é capaz
de controlar o mau comportamento

diante daquele que pune
Crianças que apanham com muita

frequência ou com violência podem
se tornar apáticas, medrosas,

desinteressadas.



 Regras 
  Devem ser criadas para permitir

um relacionamento adequado
entre os membros da família,

respeitoso em relação aos valores e
hábitos daqueles que convivem em

um determinado lugar. Deve-se ,
buscar o estabelecimento de

poucas regras, que sejam flexíveis
 e realmente possam 

ser cumpridas.

Rotina
Cria situação de aprendizagem

positiva e dá a criança sentimentos
de estabilidade e segurança.  
 Também proporciona maior

facilidade de organização espaço-
temporal e a liberta do sentimento

de estresse que
uma rotina desestruturada pode

causar.



 Memórias Afetivas
Positivas

Crie situações em que a criança
queira contar no futuro. As boas
emoções e sensações na infância
chamamos de memórias afetivas.
Que podem ser geradas por fatos
que podem parecer banais a uma

primeira vista, mas que podem
guardar fortes memórias afetivas. 

 



 Deveres cumpridos,
Direitos adquiridos.

 
 



Planejemento diário

Atividades

Objetivo do dia

Pensamento do dia

Data: 

Importante

7:00

9:00

11:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

6:00







Consequências para o desenvolvimento físico
• A presença do estresse por um período prolongado obriga o

organismo a produzir mais corticosteroides pelo córtex das
glândulas supra-renais que o necessário.

Com isso mais vulnerável a 
• infecções 

• Dores de cabeça inexplicáveis ou dores no corpo
• Problemas intestinais

• Respiratórias
• Dermatológicas

• Alimentares  
• Retornar a comportamentos que já superaram (xixi na cama)

 
Consequências para o desenvolvimento psicológico

• Afeta o rendimento escolar (pois irá dificultar a concentração, a
memória e a inquietação)

• Preocupação ou tristeza excessiva
• Hipersensibilidade emotiva

 
Consequências para o desenvolvimento social

Ações em resposta às situações estressantes pelos adolescentes
resultam em diferentes situações negativas de manejo do

estresse, tais como:
• Ira, 

• Choro, irritação excessiva em crianças pequenas
• Passividade

• Agressividade 
• Comportamento anti-social 

Dificuldades Comportamentais podem
desencadear Estresse

Estresse é uma resposta física do nosso
organismo a um estímulo (mudança).

O estresse é uma defesa natural que nos ajuda a sobreviver, mas
a cronicidade do estímulo acarreta consequências graves
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