
 

25 TÉCNICAS PARA
ACALMAR UMA
CRIANÇA ANSIOSA

 



PRESENTE ESPECIAL
Muito obrigado por ter baixado o nosso

e-book. Esperamos que este material

possa ajudar você e seus filhos a lidar

melhor com a ansiedade e com a

"síndrome do pensamento acelerado",

que acomete muitas crianças e adultos.

Junto com este material, gostaríamos

de lhe dar um presente: você poderá

entrar no nosso grupo de Whatsapp e

ter acesso a materiais, dicas e debates

com nossos profissionais e com outros

pais.

Clique na imagem ao lado e venha

participar da Comunidade Chōchō.

 

Clique Aqui!!

Boa Leitura!

https://chat.whatsapp.com/Hzk5W7b6E9rCeoU6BT0fIt


INTRODUÇÃO
Uma nova escola, um filme de terror ou um grande jogo de futebol poderiam ser

os culpados. Seja qual for a causa, a ansiedade entre as crianças é difícil para todos

- inclusive para os pais. Contudo, é também uma parte normal da vida, mesmo

para crianças pequenas. 

 

Uma em cada oito crianças tem um distúrbio de ansiedade - e muitas outras

lutam com os nervos ou o medo de forma constante.



ANSIEDADE
Acontece com todas as crianças de uma forma ou de outra, pois consiste em sentir-se

preocupado, nervoso ou temoroso. Quando a criança se sente ameaçada de alguma forma, a

ansiedade age como um alarme para mantê-lo em segurança. Como pais, gostaríamos de

proteger nossos filhos dos momentos de ansiedade da vida, mas saber lidar com estes

momentos é uma habilidade essencial que os ajudará no futuro. No calor do momento, tente

estas técnicas simples para ajudar seus filhos a identificar, aceitar e lidar com seus

sentimentos de ansiedade.
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Desenhar, pintar ou rabiscar sobre uma ansiedade ou sobre aquilo que ela está
sentindo (medo, raiva, ciúmes), proporciona às crianças uma saída para seus
sentimentos quando elas não podem usar suas palavras. Você pode conversar

com ela sobre o desenho para ajudá-la a expressar o que está sentindo.

1. "VOCÊ CONSEGUE DESENHAR?"
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2. "EU AMO VOCÊ. VOCÊ ESTÁ
SEGURO."

Ser informado de que você será mantido em segurança pela pessoa que mais ama
é uma afirmação poderosa. Lembre-se, a ansiedade faz com que seus filhos sintam
que suas mentes e corpos estão em perigo. Olhe nos olhos e fale calmamente que
ela está segura e juntos pensarão em uma solução. 5



3. "VAMOS FINGIR QUE
ESTAMOS ENCHENDO UM
BALÃO GIGANTE. VAMOS
RESPIRAR FUNDO..."
Se você disser a uma criança para
respirar fundo no meio de um
ataque de pânico, é provável que
você escute “NÃO CONSIGO!”. Em vez
disso, faça um jogo. Finja encher um
balão e convide-a para
participar. Tomar três respirações
profundas e soprá-las irá, na verdade,

reverter a resposta ao estresse no
corpo e pode até arrancar umas
risadas durante a brincadeira.
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4. “EU DIREI ALGO E QUERO QUE VOCÊ DIGA
EXATAMENTE COMO EU: 'EU CONSIGO!'”

Corredores de maratona usam esse truque o tempo todo para conseguir
juntar forças e vencer o cansaço durante uma corrida. Use essa técnica
diariamente, para prepará-la para um momento de ansiedade: repita

esta frase com eles 10 vezes, em diferentes tons de voz. 7



Esta técnica é especialmente útil para as crianças mais velhas que
podem articular melhor o "porquê", e conseguem explicar melhor o que
estão sentindo. Falar de seus sentimentos é uma boa forma de se
autoconhecer e de definir o que eles estão sentindo naquele momento.

5. "POR QUE VOCÊ ACHA QUE É ISSO?"
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6. "SOMOS UMA EQUIPE IMPARÁVEL"
A separação é um poderoso gatilho de ansiedade para crianças
pequenas. Tranquilize-os de que vocês trabalharão em conjunto, mesmo
que eles não possam ver você naquele momento.
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7. "FAÇA UM GRITO DE
GUERRA: "EU SOU UM
GUERREIRO!" ; "EU SOU
IMPARÁVEL!" ; OU "OLHE
PARA FORA DO MUNDO,
AQUI VOU EU!""
Há uma razão pela qual os filmes
mostram pessoas gritando antes de
irem para a batalha. 

 

O ato físico de gritar substitui o
medo por endorfinas. Também pode
ser divertido.
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8. "VAMOS COLOCAR SUA
PREOCUPAÇÃO NA PRATELEIRA
ENQUANTO NÓS _____. (OUÇA
SUA MÚSICA FAVORITA, CORRA
PELO QUARTEIRÃO, LEIA UMA
HISTÓRIA)."
Crianças que são propensas à ansiedade,

muitas vezes, sentem como se tivessem
que carregar este sentimento até que o
motivo da ansiedade chegue (seja uma
prova ou uma viagem, por exemplo).

 

Isso é especialmente difícil quando seus
filhos estão ansiosos sobre algo que não
podem mudar no futuro. Colocá-lo de lado
para fazer algo divertido pode ajudar a
colocar suas preocupações em
perspectiva.
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O ato de ficar confortável acalma a mente e o
corpo. Estudos mostram que cobertores mais

pesados   ajudam a reduzir a ansiedade, relaxam a
musculatura e geram a sensação de proteção.

9. "ESSE SENTIMENTO VAI PASSAR. VAMOS
FICAR CONFORTÁVEIS   ATÉ QUE ISSO ACONTEÇA."
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10. "VAMOS
CONTAR _____!"

Essa técnica de distração não
requer preparação prévia. Contar o
número de pessoas usando botas,
o número de relógios, o número

de crianças ou o número de
chapéus na sala exige observação

e reflexão, que diminuem a
ansiedade que seu filho está

sentindo.
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11. "EU PRECISO QUE VOCÊ ME DIGA
QUANDO SE PASSAREM DOIS

MINUTOS."
O tempo é uma ferramenta poderosa quando as crianças
estão ansiosas. Ao observar um relógio em movimento,

uma criança desvia o foco para um objeto diferente do
que está sentindo.
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12. “O QUE SEU BALÃO
DE PENSAMENTO DIZ?”
Se seus filhos leem
quadrinhos, eles estão
familiarizados com balões de
pensamento e como eles
movem a história. 

 

Ao falar sobre seus
pensamentos como
observadores, eles podem ter
uma perspectiva sobre os
próprios pensamentos como
se fossem leitores de uma
história.
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13. "FECHE SEUS OLHOS E
IMAGINE ISSO…"
A visualização é uma técnica
poderosa usada para aliviar a dor e a
ansiedade. 

 

Guie seu filho imaginando um lugar
seguro, acolhedor e feliz onde ele se
sinta confortável. 
 

Se eles estiverem ouvindo
atentamente, os sintomas físicos da
ansiedade se dissiparão.
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14. "AJUDE-ME A
MOVER ESTA

PAREDE!"

O esforço físico, como
empurrar uma parede,

carregar uma caixa ou puxar
uma corda,  alivia a tensão e
as emoções, além de regular

o nível de atenção da
criança.
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15. "VAMOS APERTAR ESTA BOLA DE STRESS JUNTOS!"
Quando seus filhos direcionam sua ansiedade para uma bola de estresse, eles
sentem alívio emocional. Compre uma bola, mantenha um punhado de massa de
pão nas proximidades ou faça sua própria bola de stress caseira enchendo um
balão com farinha ou arroz. 18



Mostrar ao seu filho que você também sente o que ele está sentindo, pode ser
muito útil, tanto para mostrar a ele como você superou a ansiedade, como para

exercitar a empatia.

16. "ÀS VEZES, EU FICO NERVOSO OU ANSIOSO TAMBÉM. NÃO É
DIVERTIDO!"
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17. "VAMOS DAR UM PASSEIO."
O exercício alivia a ansiedade por várias horas, pois ele queima o

excesso de energia, relaxa a musculatura e estimula o humor. Se não
puderem dar um passeio, faça-os correr no lugar, pular uma bola de

ioga, pular corda ou subir e descer lances de escada.
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18. "RESPIRE FUNDO!"
Uma técnica importante para utilizar
com as crianças é se concentrar na
respiração. 

 

Tranquilizar a respiração é como
mergulhar no fundo do mar para
encontrar a calma e a quietude do
momento presente. Isso lhes permite
estabilizar sua mente, acalmar e
regular suas emoções.
 

Modele uma estratégia calmante e
incentive seu filho a respirar como
você. Se seus filhos permitirem,

toque no peito deles e deixe eles
tocarem no seu, para que eles
possam sentir sua respiração rítmica
e regular a deles.
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Apoiar seus filhos com sua presença e
compromisso pode capacitá-los a perseverar

até que a situação assustadora termine.

19. "VAMOS SUPERAR ISSO JUNTOS."
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Competência gera confiança. 

 

Confiança diminui a ansiedade. 

 

Ajudar seus filhos a recordar um
momento em que superaram a
ansiedade lhes dá sentimentos de
competência e, portanto, confiança
em suas habilidades.

20. "LEMBRE-SE QUANDO ..."
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Afirme a capacidade dos seus filhos para lidar com a situação, e você os
capacita para ter sucesso em toas as situações da vida.

21."VOCÊ É TÃO CORAJOSO!"
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22. "CONTE-ME SOBRE ISSO."
Sem interromper, escute seus filhos falarem sobre o que os

incomoda. Falar sobre isso pode dar a seus filhos tempo para processar
seus pensamentos e encontrar uma solução que funcione para eles.
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23. "VAMOS ESCREVER UMA
NOVA HISTÓRIA?"
Seus filhos escreveram uma história
em sua mente sobre como o futuro
vai acabar. 
 

Este futuro faz com que se sintam
ansiosos. 
 

Aceite a história deles e peça a eles
que apresentem mais algumas
linhas de enredo em que o final da
história é diferente.
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24. "VAMOS VER SEU PENSAMENTO PASSAR."
Peça aos seus filhos para fingirem que o pensamento ansioso é um

trem que parou na estação acima da cabeça deles.
Em poucos minutos, como todos os trens, o pensamento seguirá para

o próximo destino.
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25. "DEIXA EU ABRAÇAR VOCÊ."
Dê aos seus filhos um abraço na frente, um abraço por trás ou deixe-os
sentarem no seu colo. O contato físico oferece uma chance para o seu

filho relaxar e se sentir seguro. 
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ONDE APRENDER MAIS
ESTRATÉGIAS COMO ESTAS?
Ensinar técnicas de autocontrole e de
autoconhecimento não é uma tarefa
fácil, especialmente para crianças.
 

O maior desafio, além de desenvolver
habilidades, que normalmente são
deixadas de lado pelas escolas, é
fazer isso de forma que seja
interessante para elas.
 

Através de jogos e brincadeiras, você
consegue prender mais a atenção da
criança, e consequentemente, fazer
com que ela pratique as técnicas que  

você está ensinando.
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O QUE O PROJETO CHŌCHŌ PODE
FAZER PARA POTENCIALIZAR O
DESENVOLVIMENTO
SOCIOEMOCIONAL DO SEU FILHO
O Projeto Chōchō é uma iniciativa que tem

como objetivo desenvolver habilidades

socioemocionais em crianças e adolescentes.

 

A metodologia Chōchō se baseia em 5

módulos: Comunicação, Sentimentos e

Emoções, Relacionamento, Resolução de

Conflitos e Abertura Multicultural.

 

O programa visa desenvolver e melhorar

habilidades como: cooperação, assertividade,

autocontrole e empatia, através de atividades

práticas e divertidas.
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Ao mesmo tempo que seu

filho se diverte, ele aprende,

por exemplo, a resolver

problemas e se relacionar

melhor com as pessoas.

O resultado são crianças 

menos agressivas, capazes de

tomar decisões, havendo

uma diminuição de

problemas

de comportamento e

também na ocorrência de

bullying.
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FICOU INTERESSADO?

QUER CONHECER O NOSSO

PROGRAMA?

Visite nosso site Entre para o nosso

grupo de WhatsApp
Curta a nossa página

no facebook

https://chat.whatsapp.com/Hzk5W7b6E9rCeoU6BT0fIt
https://www.projetochouchou.com/
https://www.facebook.com/projetochouchou/





