
AMOR AZUL: ABA PARA FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM TEA 
Módulo I 
Boas Vindas  
Cartilha: Ele é Autista: como posso ajudar na intervenção 

Módulo II -  O que é Análise do Comportamento? E o que é o comportamento? 

O que é Análise do Comportamento? E o que é o comportamento? 
O teste do homem morto 
ABA e as características de uma intervenção de qualidade 
Módulo III - Compreendendo o comportamento, porque ocorre e como mudar 
A importância do que acontece antes 
A importância do que acontece depois para aumentar um comportamento 
A importância do que acontece depois para diminuir comportamentos - extinção 
A importância do que acontece depois para diminuir comportamentos 
Módulo IV - Refletindo sobre objetivos: o que realmente importa para sua família? 
A importância dos objetivos 
Escolhendo objetivos 
Aprofundando sobre a escolha de objetivos 
Trabalhando em conjunto na seleção dos objetivos 
Material extra: exercicios  
Módulo V - Responsividade: como o seu comportamento está conectado ao do seu filho 
Como o seu comportamento está conectado ao do seu filho. 
De olho nos sentimentos 
Comportamentos para aumentar a responsividade e como fazer isso. 
Siga a liderança da Criança 
Prevenindo comportamentos problemas através da responsividade 
Ampliando os comportamento Adequados  
Como ensinar comportamentos adequados? 
Sobre consequências planejadas e naturais 
Como identificar se a criança realmente gosta da consequência 
Como aumentar os interesses da criança 
Revisão e Materiais 
Módulo VI -  Revisão 
Revisão Geral 
Módulo VII – Técnicas para prevenir os comportamentos inadequados 
Compreendendo os motivos dos inadequados 
Big Four - Prevenção 
Prevenção através de regras 
Rotina 
Dividindo o controle 
Dividindo o Controle 
Lei da Vovó 
Pegando embalo 
Distraindo e Enriquecendo o ambiente 
Motivação 
Módulo VIII - Diminuindo os comportamentos inadequados 



Diminuindo os comportamentos inadequados - os efeitos colaterais da punição. 
Diminuindo comportamentos 
Módulo IX – Estratégias Antecedentes 
Organizando o ambiente (e você) para o ensino 
Módulo X – Formas de ensinar 
Ensino Natural 
Ensino Estruturado 
Dicas sobre Dicas (prompt) 
Módulo XI – Compreendendo as emoções da criança 
Identificando muito mais do que acerto ou erro, saiba ler as emoções do sue filho 
A criança está pronta para aprender? 
O corpo fala 
Módulo XII – Compreendendo as suas emoções. Você está feliz?  
A importância de atentar para si 
Módulo XIII – Como aumentar o sucesso no ensino 
De olho nos pré-requisitos 
Um Passo de Cada Vez 
A Hora de Parar 
Módulo XIV – A importância do brincar 
A importancia de brincar 
Brincar no VB- MAPP 
Brincar no VB- MAPP nível 1 
Brincar no VB- MAPP nível 2 
Brincar no VB- MAPP nível 3 
Módulo XV - Como ensinar uma comunicação social e funcional 
Como ensinar uma comunicação social e funcional 
Sistemas alternativos de comunicacao 
Comunicacao funcional e social – Parte 1 
Comunicacao funcional e social – Parte 2 
Comunicacao funcional e social – Parte 3 
Módulo XVI – Desenvolvimento Interação Social 
Como ter uma interação com harmonia e engajamento 
Módulo XVII – Coleta de dados 
Monitorando os processos de modo simples e eficaz 
Módulo XVIII – Tomando decisões no ensino 
Como decidir o que fazer? 
Módulo XIX – Habilidades Sociais 

Habilidades Sociais em Tempos de Pandemaia 
 
 
 
 
 
 
 
 


