
 

  

 

Exemplo de cronograma de Psicoeducação com os pais. 

Periodicidade: Quinzenal ou semanal. A periodicidade depende do grau de ansiedade da 

família, das informações legítimas que já possuem e do nível de estresse pós diagnóstico. 

Plano elaborado para o período de 3 meses 

 

Encontro   Temas abordados e recursos utilizados Participantes 

1 Informações sobre o TEA para os pais que 
receberam recentemente o diagnóstico. 

• O prognóstico. 

• Quais são os comportamentos mais 
comuns que a criança apresenta. 

• A primeira visita ao médico após o 
diagnóstico 

Oferecer um texto informativo com 
características gerais e experiências de outras 
famílias. Buscar sempre materiais que tenham 
informações científicas. 

• Familiares (pais, 
avós, irmãos com 
mais de 12 anos e 
quem mais a família 
desejar). 

• Equipe 
interdisciplinar do 
espaço terapêutico, 
especialmente 
Psicólogo e 
Psicopedagogoa. 

 

2 • Como eu posso brincar com o meu filho? 
Oferecer uma lista de brincadeiras que 
estimulem os precursores de linguagem. 

• Psicopedagogo e se 
possível, 
Psicomotricista. 
Familiares, incluindo 
irmãos de qualquer 
idade. 

3 • A estimulação da fala no espaço 
doméstico. 

Oferecer uma lista de brincadeiras que 
estimulem os precursores de linguagem. 
 
Ao final deste encontro, perguntar se a família 
deseja tratar de algum tema específico, referente 
a alguma dúvida ou dificuldade que estejam 
enfrentando.  Este tema será tratado no próximo 
encontro. 

• Fonoaudiólogo, 
Psicopedagogo e 
familiares, incluindo 
irmãos de qualquer 
idade. 

4 • Tema escolhido pela família, conforme 
descrito anteriormente.  

 

• Psicopedagogo e 
familiares de todas 
as idades. 



 

5 • Birras e irritabilidade- quais são as causas 
e como podemos agir?   Informar sobre o 
que significa reforço positivo e negativo e 
como na maioria das vezes reforçamos 
comportamentos indevidos sem 
perceber. 

Oferecer texto de apoio ou vídeos de crianças 
fazendo birras para analisar junto com os 
familiares. 

• Psicopedagogo, 
Psicólogo e 
familiares de todas 
as idades.  

6 • Desfralde (caso a criança já tenha mais 
de 30 meses). 

Assistir junto com a família vídeos postados no 
you tube no canal do Instituto Theresa Serra ou 
outros disponíveis, previamente selecionados 
pelos profissionais. 

• Psicopedagogo e 
familiares de todas 
as idades.  

 

 

Obs. É importante que os profissionais envolvidos considerem as necessidades da família antes 

de planejar quais os temas que serão abordados.    


