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regras, 

consequências 

e ignorar

Atenção positiva, o 
brincar e o elogio

Parentalidade 
consciente



Estabelecer 
limites



“a investigação realizada 
demonstra que as crianças 
normais desobedecem aos pais 
em cerca de 30 por cento das 
vezes.”



Limites / Regras

- Os limites são essenciais; 
- Todas as crianças precisam de saber as 

fronteiras dos seus comportamentos;
- As regras e rotinas são dois pilares para 

adequação do comportamento e para o sentido 
de segurança da próxima criança;

- Expectativas ajustadas à idade da criança (ex: 
esperar que uma criança de 1º ano estude 
sozinha). 

Escrever num papel as 
regras consideradas 

importantes na sua família. 

Exercício:  

Ajuda os pais a serem mais 
claros nas regras e a reduzir 

o seu número



Algumas formas eficazes de dar 
ordens 

● Antes de dar uma ordem, avalie se se 
trata de uma questão importante e é 
mesmo essencial naquele momento 
estar a dar uma orientação direta. 

Reduzir o número de 
ordens



Algumas formas eficazes de dar 
ordens

● Dê uma ordem de cada vez e elogie 
quando cumprida.

● Não repita logo a mesma ordem. Diga a 
ordem lentamente e espere para ver se 
a criança obedece. 

● Quando dá uma ordem, deve ter 
a convicção de que o seu filho é 
capaz de a executar com êxito. 

Uma ordem de cada 
vez

Ordens realistas



Ordens claras

● confundem a 
criança porque 

não explicitam o 
comportamento 

desejado 

Praticando...

Ordens indefinidas

• Estás a entornar o leite 

todo

• Estou a ver a bicicleta 

continua lá fora no pátio

• (numa brincadeira num 

parque) Tem cuidado

• Vamos lá arrumar os 

brinquedos

Ordens claras

• Segura o copo com as 

duas mãos

• Vai arrumar a bicicleta

• Sobe o escorrega pelo 

lado das escadas ou 

anda com o baloiço mais 

devagar

• São horas de arrumares 

os brinquedos



Algumas formas eficazes de dar 
ordens

Ordens afirmativas

● Use tom assertivo nas ordens, 
evitando as perguntas. 

● Formule as ordens de forma 
inequívoca, colocando o verbo no 
início. 

Ordens sem se zangar

● Se estiver irritado quando dá a 
ordem, pode estar a encorajar a 
desobediência.

● Evite criticar os seus filhos quando 
lhes dá uma ordem. 



Algumas formas eficazes de dar 
ordens

Ordens na positiva

● Ordens na positiva ajudam o seu filho a 
visualizar o comportamento que quer

● Ex: “pára de gritar” vs “por favor, fala 
mais baixo”. 

Dar tempo para o 
cumprimento da ordem

● Sempre que possível, depois de 
dar uma ordem, faça uma pausa e 
espere que o seu filho cumpra.



Algumas formas eficazes de dar 
ordens

Avisar previamente que vai 
chegar o momento de cumprir a 

ordem

● Um aviso prévio sobre uma ordem 
é uma maneira eficaz de preparar 
as crianças para a transição. 

Ordens “quando … 
então…”

● Use ordens que informam 
antecipadamente as crianças 
sobre as consequências exatas 
das suas ações.

● Ex: “quando puseres a mesa, 
então podes ver televisão”. 



Algumas formas eficazes de dar 
ordens

Ter opções

● Quando uma ordem implica a proibição 
de uma certa atividade, é aconselhável 
incluir sugestões de alternativas. 

● Ex: “agora não podes ver televisão, mas 
podes vir fazer este puzzle comigo”. 

Ordens “curtas”

● Esforce-se por dar ordens 
claras, curtas e concisas.

● Se quer explicar o porquê da 
ordem, opte por explicar 
antes ou depois da criança 
obedecer. 



Algumas formas eficazes de dar 
ordens

As ordens não devem 
ser contraditórias

● Surgem problemas quando pai e 
mãe dão ordens contraditórias. 

● É importante que em cada 
família, os adultos prestem 
atenção e deem apoio às ordens 
dadas por cada um deles. 

O cumprimento ou 
incumprimento da ordem deve 

ter consequências

● Se não se dá sequência às ações e as 
crianças não recebem reforço pelo 
cumprimento da ordem, ou não são 
responsabilizadas pelo seu 
incumprimento, então os pais 
podem contar seu as suas ordens 
sejam ignoradas. 



Em resumo
Ideias a reter:
● Dar ordens eficazes ≠ autoritário ou 

obediência cega dos filhos;
● Pensar bem antes de dar uma ordem;
● Estar preparado para aplicar 

consequências; 
● Dar uma ordem de cada vez;
● Ordens que especifiquem o 

comportamento desejado;
● Ordens realistas e adequadas à 

idade. 



Ignorar ● Existem muitos comportamentos inadequados 
sem impactos graves que podem ser eliminados 
se forem ignorados SISTEMATICAMENTE

● Ignorar é uma das formas de disciplina mais 
eficazes

● O comportamento das crianças depende 
essencialmente da atenção recebida”, até 
mesmo a atenção negativa dos pais (críticas, 
ralhetes, gritos) é uma forma de compensação 
para as crianças.

● Não esquecer de, por outro lado, em simultâneo, 
devolver aprovação e atenção pelo 
comportamento correto.



Praticando...

Comportamentos passíveis 
de ser ignorados

-
-
-

Comportamentos que não 
podem ser ignorados

-
-
-



Consequências
● Aumenta o sentido de responsabilidade, a 

capacidade de tomar decisões e de aprender 
através dos seus erros

● Devem ocorrer sem grande demora (curtas e 
precisas)

● Devemos ter a certeza que vamos agir de acordo 
com o estabelecido

● A lógica não deve ser punitiva, mas sim pedagógica
● Exigem uma atitude calma, decidida e  assertiva
● Algumas pessoas acham que quanto mais duro e 

prolongado o castigo mais eficaz será, mas é 
exatamente o oposto que se verifica

● É importante logo de seguida haver novas 
oportunidades de ser bem sucedido



Consequências

Consequências naturais  
-São consequências que ocorrem da ação direta da criança, sem a 
intervenção do adulto 

Consequências lógicas
-São planeadas pelos adultos como a consequência negativa diretamente 
ligada a um comportamento incorreto



Praticando...

Exemplos de consequências 
naturais

-Não quer vestir o casaco…

-Não coloca a roupa no cesto…

-Utiliza os brinquedos de modo 

inadequado…

- vai ter frio ao chegar à rua

- a roupa não é lavada

- o brinquedo fica estragado e já não 

o consegue utilizar



Praticando...

Exemplos de 
consequências lógicas

-Não quer fazer os trabalhos de 
casa…
-No parque sai do local de 
brincadeira no qual pode estar a 
brincar…

Exemplos de consequências 
lógicas

- não vê os desenhos animados

- não pode a seguir ir no outro 
equipamento



Recompensas concretas e 
comemorações

● Especialmente indicado para comportamentos 
particularmente difíceis

● Devem ser utilizadas em muito menor 
quantidade que as recompensas sociais

● Podem ser surpresa/espontâneas ou 
programadas/antecipadas



Exemplos de recompensas 
concretas

Privilégios especiais em casa
● Escolher a sobremesa do jantar
● Escolher o programa de televisão ou o 

vídeo da internet
● Vestir a roupa dos pais
● Convidar um amigo para ir lá a casa
● Sentar-se na cadeira do pai ou da mãe ao 

jantar
● Jogar no computador ou usar o telemóvel 

dos pais
● Brincar com plasticina

Tempo especial com os pais
● 10 minutos de tempo adicional na brincadeira com o pai 

ou a mãe
● Fazer bolachas ou um bolo com o pai ou a mãe
● Mais uma história ao deitar
● Planear as atividades de um dia
● Ir a qualquer lado com o pai ou a mãe
● Fazer um jogo com o pai ou a mãe
● Ouvir ou ver as músicas preferidas com o pai ou a mãe
● Fazer um puzzle com o pai ou a mãe



Exemplos de recompensas 
concretas

Artigos pouco dispendiosos
● Marcadores, tintas, lápis, cadernos de 

pintar,...
● Cromos, autocolantes, balões
● uma moeda
● Escolher os cereais no supermercado
● Um lanche fora de casa ou uma 

surpresa na lancheira
● Peças novas para um brinquedo ou 

uma coleção

Atividades especiais fora de casa
● Ir assistir a um jogo
● Ir ao cinema
● Ir ao parque ou à praia,...
● Ir dormir a casa dos avós
● Fazer um piquenique
● Ir tomar o pequeno-almoço ou lanche fora
● Ir a um jardim, museu,...



Concluindo...
Educar ser uma tarefa complexa e necessariamente em constante construção;

Todas as estratégias parentais precisam de tempo, planeamento, paciência e 
repetição e, acima de tudo, pressupõe uma POSTURA DE CALMA E RESPEITO;

Não esquecer que o primeiro e principal foco deve ser aumentar 
comportamentos positivos e não “atacar” comportamentos negativos;

Nem todas as possibilidades de gestão comportamental foram abordadas, 
havendo outras medidas.



Relembrando...
Limites,

regras, 

consequências 

e ignorar

Atenção positiva, o 
brincar e o elogio

Parentalidade 
consciente



Sugestões de leitura

Os Anos Incríveis: guia de 
resolução de problemas para 
pais de crianças dos 2 aos 8 
anos de idade

“Parentalidade Positiva. Eu, 
tu, ele/a, nós, vós, eles/as…”
Disponível em:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji

kuzjiffvAhULTcAKHY0AASUQFjAAegQIAxAF&url=https%3A%2F%2Fwww.cesis.org%

2Fadmin%2Fmodulo_news%2Fficheiros_noticias%2F20130306111250-

1parentalidadepositiva.pdf&usg=AOvVaw2RN4Dh-kORATmVeWlwbGPX

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjikuzjiffvAhULTcAKHY0AASUQFjAAegQIAxAF&url=https://www.cesis.org/admin/modulo_news/ficheiros_noticias/20130306111250-1parentalidadepositiva.pdf&usg=AOvVaw2RN4Dh-kORATmVeWlwbGPX


FIM

Poderão contactar-nos para o e-mail:

spo@aecister.pt


