
o Comportamento de EstresseCompreendendo

Para Professores

O que é  

Comportamento de 

Estresse?

A ciência moderna está mostrando que existe uma ENORME 
diferença entre mau comportamento e comportamento de 
estresse.

É fundamental que os professores entendam essa distinção 
porque se os tratamos da mesma forma, pode ser pior para 
nossos alunos - e é muito difícil para todos!

A chave para o mau comportamento é que a criança poderia ter 
agido de forma diferente: ela estava ciente de que não deveria 
fazer algo e era perfeitamente capaz de agir de outra forma.

A chave para o comportamento de estresse é que a criança não 
está totalmente ciente do que está fazendo, ou por quê está 
fazendo: ela tem uma capacidade limitada de agir de forma 
diferente.

O comportamento de estresse é causado por uma carga de 
estresse muito alta. O grande desafio em fazer o Self-Reg é 
descobrir porque o estresse da criança está tão alto.

Mau comportamento

Comportamento de estresse

Os 5 Domínios 

Básicos de  

Estresse

Sinais de  

Comportamento 

Estresse

Dicas Para 

Lidar com 

Comportamentos de 

Estresse em  

Alunos

⁕ Biológico - ruídos, multidões, muito estímulo visual, falta de  
 exercício físico.

⁕ Emocional - emoções fortes, ambas:  
 positivas (euforia) e negativas (raiva,   
 medo).

⁕ Cognitivo - dificuldade de    
 processamento de certos tipos de   
 informação.

⁕ Social - dificuldade em compreender  
 dicas sociais, ou entender o efeito   
 de seu comportamento nos outros.

⁕ Pró-social - Dificuldade em lidar   
 com o estresse de outras pessoas.

Impulsividade elevada

Dificuldade em ignorar distrações

Problemas de humor (vê tudo negativamente)

Mudanças de humor frequentes

Problemas para ouvir

O que ela está dizendo não faz sentido
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Descubra e 
reduza os 

estressores

Ajude a criança a 
aprender como é estar 

calma

Ajude a criança a desenvolver 
estratégias que a ajudem 
a conseguir voltar à calma 

quando ela percebe que está 
ficando agitada
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