
SOS Tempo-Chato (Time-Out)

Extraído do livro e vídeo: SOS Ajuda para Pais

Passos Básicos para Começar
a Usar a Técnica do Tempo-Chato

Check List dos Pais

* Estes dois passos são importantes, porém não essenciais.

Passos a Seguir:

__1. Selecionar um mau comportamento no qual usar
o castigo do tempo-chato. (capítulo 4)

__*2. Contar quantas vezes este comportamento-alvo
acontece (capítulo 4)

__3. Escolher um lugar chato para o castigo do tempo-
chato (capítulo 7)

__4. Explicar o tempo-chato para sua criança
(capítulo 8)

__5. Esperar pacientemente o comportamento-alvo
escolhido acontecer (capítulo 9)

O COMPORTAMENTO-ALVO ACONTECE!

__6. Colocar sua criança no lugar do castigo do tempo-
chato e usar não mais que 10 palavras e 10
segundos para isto (capítulo 9)

__7. Programar o cronômetro portátil para tocar depois
de um minuto para cada ano de vida da criança e
colocá-lo onde sua criança possa ouvi-lo
(capítulo 10)

__8. Espere o cronômetro tocar – retire toda a atenção
de sua criança enquanto ela aguarda o toque do
cronômetro (capítulo 10)

__*9. Pergunte à sua criança, depois que o cronômetro
tocar, por que ela foi colocada de castigo
(capítulo 11)*

Um cronômetro portátil
é essencial para um
tempo-chato eicaz!

Acerte o cronômetro para um minuto para cada ano de
idade da criança. Sempre use um cronômetro portátil
com alarme. Os passos básicos para usar o tempo-
chato são discutidos no SOS Ajuda para Pais.

O tempo-chato é utilizado para parar o mau comporta-
mento e não para iniciar o bons comportamentos, como
por exemplo lavar pratos ou colocar lixo para fora. Para
estes, use recompensas sociais ou encorajamentos.
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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.

Dando  Comandos Eficazes para sua Criança

 Passos a seguir:

1. Chegue perto da criança.

2. Mantenha uma expressão facial séria.

3. Diga o nome da criança.

4. Olhe nos seus olhos e mantenha
contato visual.

5. Use um tom de voz firme.

6. Dê um comando simples, claro e direto.

7. “Sustente” seu comando com o castigo do
tempo-chato, se necessário.

Pedidos: www.sosprograms.com (inglês e espanhol) e www.editoracognitiva.com.br  (português) - (21) 3298-9850

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)



Erros que os Pais cometem
 ao usar o Tempo-Chato

Você está cometendo algum destes erros ao
colocar sua criança de castigo no tempo-chato?

Você se arrependeu do que fez?...
Vai se comportar quando sair?...

Erro nº 1: Conversar ou discutir com a criança
depois de colocá-la de castigo no
tempo-chato.

Erro nº 2: Conversar ou discutir com a criança
antes de colocá-la de castigo no
tempo-chato.

Erro nº 3: Usar uma cadeirinha de criança, uma
cadeira de balanço ou um sofá para
colocar crianças pequenas de castigo
no tempo-chato.

Erro nº 4: Usar o quarto da criança ou um lugar
interessante para colocar crianças
maiores de castigo em tempo-chato.

Outra razão pela
qual o cronômetro
portátil é

essencial!

O papai esqueceu de usar o cronômetro.

Erro nº 5: Tomar conta do tempo você mesma
ou usar o cronômetro do microondas.

Erro nº 6: Fazer a criança se desculpar
ou prometer ser boazinha depois que
sair do castigo.

Erro nº 7: Ameaçar usar o tempo-chato e não usá-lo.

Erro nº 8: Tentar envergonhar ou amedrontar
a criança com o tempo-chato.

Erro nº 9: Usar tempos muito longos ou muito
curtos, ou ainda tempos diferentes para
o castigo no tempo-chato.

Como lidar com Crianças que Se Rebelam
Contra o castigo do Tempo-Chato

Pais que cometem erros ao usar o  tempo-chato

encorajam suas crianças a se rebelarem contra ele.

Caso sua criança se rebele contra o tempo-
chato, você pode lidar com isso! O método que

escolher depende de sua criança ter entre 2 e 4

anos ou 5 e 12 anos de idade. Primeiro veja se está
cometendo algum dos “Erros Comuns do Tempo-

Chato”. Então use uma das soluções do “SOS Ajuda
para Pais”.

Escapando do tempo-chato!

Rebelião:  Escapando do tempo-chato.
Rebelião:  Recusando-se a ir para o tempo-chato.
Rebelião:  Fazendo barulho no tempo-chato.

Duas variações do Tempo-Chato:
•  Colocando duas crianças de castigo no tempo-chato.
•  Colocando um brinquedo no tempo-chato ao invés
da criança.

Peça o áudio do programa “Como Usar o Tempo-
Chato com Eficácia” para ouvir em grupo ou
individualmente .

Ajuda gratuita para pais e terapeutas!

•  Veja videoclipes do Tempo-Chato SOS;

•  Ouça às reações de crianças ao serem colocadas no Tempo-Chato;

• Terapeutas podem baixar uma cópia gratuita do Parent  Inventory
(TOPI) / Inventário de Pais sobre o Tempo-Chato (IPTC) e do Child
Management  Skills  Test  (CMST) / Teste de Habilidades de Manejo
de Crianças (THMC).

Baixe estes materiais gratuitos em inglês e português em
www.sosprograms.com  e www.editoracognitiva.com.br

O Vídeo em DVD
SOS Ajuda para Pais

Um programa de discussão em vídeo

sobre Educação

e Orientação de Pais.

Veja videoclipes do SOS em inglês e
espanhol em  www.sosprograms.com

e legendados em português em
www.editoracognitiva.com.br
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