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Observações introdutórias 
O seguinte modelo representa uma conceptualização da estrutura americana School-Wide Positive 

Behavior Support (SW-PBS) para a saúde mental, com foco na prevenção e intervenção de transtornos de 

comportamento internalizados, como ansiedade ou depressão, em alunos do ensino secundário. O mesmo 

foi desenvolvido como parte do projeto financiado por Erasmus+ “Schoolwide Positive Behavior Support 

for Mental Health (SESAME)”. No SESAME, o foco será nos seguintes objetivos: 

 

1. Desenvolvimento, implementação e primeira avaliação de uma abordagem SW-PBS para prevenir 

transtornos de comportamento internalizados em alunos do ensino secundário (modelo SESAME) 

2. Desenvolvimento, implementação e avaliação inicial das ténicas de formação para educadores para 

usar o modelo SESAME desenvolvido em 1). 

3. Desenvolvimento de uma app SESAME para suporte digital ao uso de ferramentas SW-PBS e para 

aumentar o uso do modelo SESAME por professores e alunos. 

 

O SESAME será implementado em quatro países europeus: França, Alemanha, Itália e Portugal. O idioma 

do projeto é o Inglês, porém todos os materiais serão fornecidos no idioma principal de cada país. 

 

A intenção principal deste modelo é fornecer uma estrutura SW-PBS que orientará as atividades dos 

projetos seguintes. Por conseguinte o modelo SW-PBS apresentado deve ser utilizável nos quatro 

contextos europeus acima mencionados. 

 

O seguinte modelo inclui estratégias de SW-PBS tanto a nível do aluno (ou seja, ferramentas de avaliação 

e intervenção), como a nível do professor (ou seja, formação de professores) e ainda a nível do sistema em 

toda a escola (ou seja, avaliação do ambiente escolar e intervenção). 

 

Os seguintes critérios foram aplicados para decidir quais as ferramentas que serão incluídas no modelo: 

• As estratégias são baseadas em evidências. 

• As estratégias concentram-se nos problemas ou em transtornos comportamentais internalizados 

em alunos do ensino secundário. 

• As estratégias são utilizáveis em diversos contextos europeus, ou seja, os materiais necessários 

existem em inglês, francês, alemão, italiano e português. 

 

Para uma compreensão básica do conteúdo apresentado abaixo, o documento deve ser lido na íntegra. O 

texto principal fornece uma visão de todas as ações a serem assumidas no contexto do SESAME. Os anexos 

explicam com maior detalhe os métodos descritos e a sua implementação. 
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Descrição dos componentes do modelo SESAME 

Nível 1: 

Criação de um ambiente de aprendizagem seguro e interações professor -aluno viáveis, por 

meio de expectativas comportamentais claras, ensinadas através da Gestão d e Sala de Aula 

 

No Nível 1, serão desenvolvidos valores compartilhados e expectativas comportamentais. Os valores 

compartilhados devem representar atitudes comuns em relação ao comportamento de todas as pessoas 

que interagem nas escolas (ou seja, professores, alunos, diretor, outros funcionários, pais, etc). Os objetivos 

principais da intervenção de Nível 1 são criar um ambiente de aprendizagem seguro para os alunos e 

promover interações positivas entre professor-aluno. Com base em valores comuns, serão definidas claras 

expectativas comportamentais, com foco nas do tipo internalizado. Será desenvolvida uma matriz de 

expectativas que incluirá  as expectativas comportamentais. A formulação dos valores e o desenvolvimento 

da matriz de expectativas serão coordenados pela Equipa de Liderança. 

 

Para ensinar com eficácia as expectativas comportamentais em sala de aula, os professores usarão 

estratégias de gestão de sala de aula. Gestão de sala de aula (CM) é definido como:  

 

“As ações que os professores realizam para criar um ambiente que apoie e facilite a aprendizagem 

académica e socio-emocional. Por outras palavras, a gestão da sala de aula tem dois propósitos distintos: 

não só estabelecer e manter um ambiente organizado para que os alunos possam envolver-se numa 

aprendizagem académica significativa, como também aumentar o crescimento social e moral dos 

alunos. Nessa perspetiva, a forma como um professor consegue a ordem é tão importante quanto se 

consegue a ordem. ” (Evertson & Weinstein, 2006, p. 4). 

 

Greenberg, Putman, & Walsh (2014, p. 3) estruturam a gestão da sala de aula em estratégias primárias e 

secundárias. As estratégias primárias são fortemente baseadas em evidências. Greenberg et al. (2015) 

propõem os chamados “Big 5 of CM”: 

 

1. Regras, ou seja, desenvolver expectativas comportamentais afirmadas positivamente 

2. Rotinas, ou seja, o ensino de diretrizes específicas como agir em diversas situações 

3. Elogio, ou seja, reforçar positivamente o comportamento positivo 

4. Mau comportamento, ou seja, determinar e aplicar consequências para o não cumprimento 

5. Envolvimento, ou seja, envolver os alunos nas aulas  
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Além disso, Greenberg et al. definiu estratégias secundárias de MC, que não são fortemente baseadas em 

evidências, mas também muito importantes na criação de ambientes de aprendizagem seguros: 

 

1. Gestão da sala de aula física 

2. Motivação dos alunos 

3. Uso dos meios menos intrusivos 

4. Envolvimento dos pais e escola, comunidade 

5. Atenção aos fatores sociais / culturais / emocionais que afetam o ambiente social da sala de aula. 

 

No SESAME os professores irão utilizar diversos métodos para realizar essas estratégias na sua sala de aula. 

Como por exemplo, as regras de sala de aula - com base nas expectativas de comportamento de toda a 

escola - estarão intimamente ligadas à dimensão comportamental internalizada utilizando os resultados 

da triagem de comportamento universal (o Formulário de Relatório Integrado do Professor, ver abaixo). As 

regras devem ser a) claras e concisas e b) conjuntamente desenvolvidas por professores e alunos. 

Recomendamos não exceder o número de cinco regras. 

 

Outra intervenção potencial de Nível 1 pode ser o Good Behavior Game (GBG, Barrish, Saunders e Wolff, 

1969). O GBG é baseado em evidências, uma vez que estudos preliminares mostraram que ele a) pode 

efetivamente aumentar os comportamentos desejáveis em sala de aula e b) efetivamente reduzir 

comportamentos problemáticos em sala de aula. O GBG é jogado com a turma inteira, por isso é muito 

adequado para o Nível 1. O GBG é uma intervenção de contingência de grupo interdependente, fácil de 

usar e eficiente em termos de tempo, utilizando a dependência mútua dos alunos para alcançar os 

objetivos comportamentais. Especificamente, os alunos de um grupo pré-determinado recebem 

recompensas por alcançar um critério de comportamento adequado. As principais características deste 

jogo são facilmente compreensíveis: 

 

(1) seleção de objetivos e regras 

(2) registo de violações de regras 

(3) explicar as regras dos jogos e determinar as recompensas 

(4) dividir os alunos em duas ou mais equipas para jogarem entre si 

(5) jogar o GBG por um tempo de jogo especificado 

 

No GBG, os alunos são organizados na sala de aula em equipas diferentes. Essas equipas competem para 

mostrar o melhor comportamento em sala de aula (ou seja, seguindo as regras de sala de aula 

determinadas). Uma equipa recebe uma marca (“falta”) quando um membro da equipa infringe uma 

regra. No final do jogo, vence a equipa com menos faltas. O GBG foi originalmente desenvolvido para 
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reduzir comportamentos disruptivos, mas também é usado para melhorar os comportamentos pró-sociais, 

cooperativos e académicos. 

 

Formulário de Relatório Integrado do Professor  (ITRF; Volpe & Fabiano, 2013)  

O Integrated Teacher Report Form (ITRF) é parte de um procedimento de triagem nivelada para 

problemas da infância internalizados que foi desenvolvido nos Estados Unidos. O sistema foi projetado para 

abordar barreiras comuns ao uso de procedimentos de triagem universais baseados na escola, incluindo a 

quantidade de tempo necessário para completar o processo de triagem e o grau limitado em que os dados 

de triagem são usados nas intervenções do design. Cook, Volpe e Livanis (2010) referiram-se a esta última 

preocupação como o "problema do silo". O problema do silo é que as avaliações para triagem e as 

avaliações para o planeamento do tratamento geralmente são tarefas de avaliação distintas e separadas. 

Utilizando o ITRF os professores podem analisar uma turma de 30 alunos entre 5 à 10 minutos (Daniels, 

Volpe, Briesch, & Fabiano, 2014). O procedimento envolve professores que identificam cinco alunos 

preocupantes, que posteriormente são avaliados em cada item do ITRF com base no grau de preocupação 

do professor com o comportamento problemático (0 = Não é uma preocupação, 1 = Preocupação leve, 2 = 

Preocupação moderada, 3 = Preocupação elevada; Volpe & Fabiano, 2013). As pontuações resultantes são 

usadas para: (a) quantificar o nível de risco para cada aluno avaliado, (b) classificar o nível de risco para os 

alunos dentro das salas de aula e (c) classificar outros tipos de comportamentos preocupantes para apoiar 

na seleção de um caso específico de intervenção comportamental. O ITRF é parte de um sistema de 

avaliação e intervenção mais amplo, em que cada comportamento problemático identificado está 

vinculado ao objetivo para intervenções em sala de aula, que podem ser alcançados por um professor de 

educação geral (em Daily Behavior Report Card Intervention; ver Volpe & Fabiano, e descrição abaixo). 

O ITRF mede tanto os comportamentos externalizados (isto é, comportamento de oposição / desafiador, 

problemas de produtividade académica) quanto os internalizados (comportamento ansioso / deprimido, 

retraimento social). No modelo SESAME, será utilizada apenas a versão para problemas comportamentais 

internalizados. O ITRF para comportamento internalizado é composto por 24 itens que representam 

problemas comportamentais internalizados comumente observados em ambientes de sala de aula. Esses 

itens são baseados em dois fatores: comportamento ansioso e deprimido (por exemplo, “Faz comentários  

autodepreciativos”) e isolamento social (por exemplo, “Evita interações em grupo”). As análises 

psicométricas iniciais suportam a estrutura de dois fatores do ITRF (Volpe et al., in press). Os diferentes 

índices de consistência interna estão acima de 0,90, o que indica uma excelente confiabilidade do ITRF. O 

ITRF existe em inglês, francês, alemão, italiano e português. 

 

No modelo SESAME o ITRF será usado como uma ferramenta de triagem universal para identificar aqueles 

alunos que não beneficiam da intervenção de Nível 1. Os alunos, que são avaliados positivamente no ITRF, 
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estarão envolvidos na intervenção de grupo direcionada e baseada em pares, com foco nos problemas de 

comportamento individualizado no Nível 2. Os professores devem selecionar todos os alunos da turma 

duas vezes em seis meses para garantir que cada aluno com necessidades será identificado. 

 

A interpretação dos resultados do ITRF é relativamente simples. Primeiramente, será calculada a soma das 

pontuações para cada escala (ou seja, comportamento ansioso / depressivo, isolamento social) e para 

ambas as escalas juntas. Em segundo lugar, os alunos serão ordenados por classificação em relação à sua 

pontuação total do ITRF. Dependendo do grupo de alunos individuais, a soma das pontuações de uma 

subescala, ou de ambas as escalas, pode ser usada para classificar os alunos. Finalmente, -com base na 

ordem de classificação - o professor deve decidir quais alunos devem ser alvo de intervenções de Nível 2. 

Além disso, as pontuações do ITRF podem ser usadas como uma medida formativa para avaliar o 

comportamento internalizado da turma antes e depois de uma intervenção. 

 

Equipa de Liderança 

No Nível 1 as Equipas de Liderança serão estabelecidas ao nível da escola. Essas equipas são responsáveis 

pela implementação bem-sucedida das estratégias e práticas de apoio de Nível 1. Ou seja, monitorização 

de dados de toda a escola, garantindo que os alunos recebam acesso equitativo a esses apoios e avaliando 

a eficácia geral do programa. A Equipa de Liderança deve ser representativa de toda a comunidade da 

escola envolvida nas intervenções comportamentais. A equipa deve ter experiência comportamental, 

experiência em formação, conhecimento dos padrões académicos e de comportamento do aluno e 

conhecimento sobre como a escola opera em todos os níveis e programas. Recomendamos incluir pelo 

menos os seguintes conhecimentos: 

• Um especialista SW-PBS, que está familiarizado com a abordagem, as estratégias, sistemas e 

ferramentas. No SESAME, estes serão os colegas formados pelos especialistas científicos em SW-

PBS no evento Train-the-Trainer em Portugal. Essa pessoa coordena a equipa. 

• Um representante da administração escolar 

• Um proponente da abordagem SW-PBS do corpo docente 

• Um professor, que é crítico perante a abordagem SW-PBS 

• Um representante dos alunos 

• Um representante da família / pais 

• Um representante do grupo de não docentes 

 

A Equipa de Liderança irá reunir regularmente (ou seja, a cada duas semanas durante uma hora). Será 

elaborada uma declaração de compromisso para estabelecer uma cultura social positiva em toda a escola. 

Além disso, a Equipa de Liderança será responsável por recolher dados de toda a escola usados para 



 

 

 

8  SESAME 2020 

processos de tomada de decisão (ou seja, ambiente escolar, informações sobre colaboração casa-escola). 

Por fim, a Equipa de Liderança será responsável por elaborar um plano de desenvolvimento profissional e 

um plano de avaliação para avaliar o desenvolvimento dos seus elementos. 

 

Uma das principais responsabilidades da Equipa de Liderança, nomeadamente do representante da 

equipa do projeto SESAME, é recomendar questionários para recolher de dados. Neste contexto, uma 

Pesquisa de Ambiente Escolar será fornecida (The Georgia School Climate Survey; LaSalle e Colegas, 2020). 

Este questionário existe em diferentes idiomas e pode ser respondido por funcionários, alunos e pais. 

Nível 2: 

Relatórios diários de comportamento baseados em pares  

No SESAME, uma intervenção de Cartões do Relatório de Comportamento Diário (DBRC; Volpe & Fabiano, 

2013) direcionada e baseada em semelhança social, será fornecida para os alunos que foram avaliados 

positivamente no Nível 1. Na sua conceptualização original DBRC representa uma intervenção de 

comportamento individualizado para apoio de Nível 2. Um DBRC é um cartão simples, no qual são 

apresentados comportamentos-alvo individualizados. Os objetivos de comportamento referem-se a 

situações específicas da sala de aula (por exemplo, trabalho independente enquanto sentado no lugar), e 

todos os dias é verificado se o aluno atingiu ou não os seus comportamentos definidos. Se o aluno atingir 

com sucesso os seus objetivos de comportamento receberá uma recompensa. 

 

A eficácia da intervenção DBRC é baseada em dois pilares importantes: primeiramente o feedback do 

professor é importante para o sucesso do aluno. Isso significa que o professor precisa de informar o aluno 

antes do início da intervenção (ou seja, relembrar as metas dos comportamentos relevantes e o seu 

significado mostrando os comportamentos adequados), para adequar a resposta consoante a situação da 

sala de aula e para progredir após a avaliação do comportamento. Em segundo lugar, os pais podem estar 

envolvidos na intervenção. Por exemplo, se um aluno mostrou comportamentos positivos na sala de aula, 

a recompensa será dada em casa (por exemplo, tempo extra no computador, jantar num restaurante). 

 

No modelo SESAME, modificamos a intervenção DBRC original para uma intervenção direcionada baseada 

em similaridades. Isso significa que a avaliação dos resultados comportamentais, o feedback e a 

recompensa não serão fornecidos pelo professor, mas sim por um grupo de colegas. Portanto, os alunos 

assumem responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento comportamental. No final de cada dia letivo, 

um grupo de alunos reunirá por 30 a 45 minutos e, com base no DBRC, a matriz de expectativas de toda a 

escola e as regras de sala de aula, o comportamento dos alunos será discutido, avaliado e recompensado. 

O grupo deve ser composto idealmente por 3 a 6 estudantes e pode ser heterogéneo (estudantes de todos 
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os níveis) ou homogéneo (apenas estudantes de nível 2). As reuniões de similaridade seguirão um 

procedimento ritualizado (ou seja, boas-vindas, sessão de reflexão sobre o comportamento de cada 

participante, avaliação e feedback para os objetivos de comportamento, recompensa, conclusão e 

retrospeção) e serão realizadas numa atmosfera de confiança e apreciação. 

 

A intervenção DBRC está intimamente ligada ao ITRF, a ferramenta de triagem universal no Nível 1. Ou seja, 

os resultados da ferramenta de triagem serão usados para identificar os comportamentos problemáticos 

que são de maior preocupação. Uma tabela de conversão, que faz parte do sistema de intervenção, pode 

ser usada para converter os comportamentos problemáticos do ITRF em objetivos de comportamento 

formulados positivamente para a intervenção de DBRC. Cada professor receberá uma orientação sobre a) 

como implementar o DBRC em sala de aula, e b) como preparar os alunos para as reuniões do grupo. Nas 

próprias reuniões de grupo, o envolvimento do professor deve ser o mínimo possível, com a possibilidade 

da sucessiva ausência por completo. 

 
Vários estudos apoiam a eficácia da intervenção DBRC. Revisões sistemáticas e meta-análises mostraram 

que o DBRC pode aumentar efetivamente os comportamentos pró-sociais e cooperativos. Além disso, 

Check-and-Connect (por exemplo, Anderson et al., 2004), uma intervenção que é muito comparável ao 

DBRC, é considerada uma das intervenções mais baseadas em evidências para alunos com problemas 

comportamentais internalizados. 

 

Avaliações de comportamento direto  

No Nível 2, o progresso comportamental será analisado através de ferramentas de monitorização de 

progresso. Essas ferramentas são procedimentos de avaliação usados com alta frequência (por exemplo, 

todos os dias) para avaliar a resposta de um aluno à intervenção comportamental. 

O Direct Behavior Rating (DBR) representa uma ferramenta bem estabelecida para a monitorização do 

progresso comportamental (Christ, Riley-Tillman, & Chafouleas, 2009). O DBR combina as vantagens da 

observação direta sistemática e das escalas de avaliação do comportamento, pedindo aos educadores que 

avaliem o comportamento do aluno numa situação específica imediatamente após uma sessão de 

observação. Nos últimos anos, dois métodos amplos de DBR foram desenvolvidos e avaliados para fins de 

monitorização de progresso: Escalas de item único (DBR-SIS) e escalas de vários itens (DBR-MIS). 

Normalmente, DBR-SIS visa domínios comportamentais (ou seja, comportamento perturbador, 

academicamente envolvente) e podem ser indicadores eficientes desses domínios amplos. No entanto 

DBR-SIS não tem sido usado para avaliar comportamentos específicos na sala de aula, que podem ser 

particularmente informativos para avaliar a resposta de um aluno à intervenção comportamental (por 

exemplo, levantar a mão, estar fora do lugar). Por outro lado, DBR-MIS, assim como as escalas de avaliação 
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tradicionais, geralmente incluem de três a cinco itens específicos (por exemplo, conclui as aulas no tempo 

permitido, começa a trabalhar de forma independente) que servem como indicadores de um domínio 

comportamental (por exemplo, envolvimento académico). Esses itens mais específicos podem, portanto, 

ser analisados individualmente ou as suas pontuações brutas podem ser somadas para gerar uma 

pontuação composta (Volpe & Briesch, 2012, 2015). 

 

No modelo SESAME será utilizado DBR-MIS com foco em comportamentos internalizados. O 

comportamento alvo será gerado a partir dos resultados do ITRF e vários itens (ou seja, 3 - 5) serão 

fornecidos no DBR. O DBR deve ser realizado duas vezes ao dia. Os dados serão utilizadospara o progresso 

regular da evolução comportamental dos alunos. 

 

Equipa de Intervenção com o Coordenador  

No Nível 2, uma Equipa de Intervenção incluindo um Coordenador será estabelecida. As principais 

responsabilidades da Equipa de Intervenção são a) garantir disponibilidade para intervenções 

comportamentais, b) monitorizar a implementação das intervenções e c) verificar o progresso 

comportamental dos alunos utilizando os dados do DBR. 

 

Os membros da Equipa de Intervenção devem ter experiência em gestão de comportamento e uso de 

dados para tomar decisões. Uma das principais responsabilidades é formar os colegas com as estratégias 

de PBS. Por conseguinte a equipa deve ser capaz 

 

• de entender e analisar os dados 

• de incentivar, ensinar, estimular, fornecer prática e modelo perante a comunidade escolar 

• de comunicar com as partes interessadas 

• de distribuir e recolher informações 

• de organizar e promover a aprendizagem profissional. 

 

Recomendamos pelo menos as seguintes pessoas para incluir na Equipa de Intervenção: 

• Um Coordenador com grande experiência em gestão de comportamento e avaliação e uso de 

dados para tomar decisões; 

• Um administrador escolar 

• Um especialista em comportamento 

• Um professor de sala de aula ·  

 



 

 

 

11  SESAME 2020 

A Equipa de Intervenção reunirá regularmente. Além disso, os elementos da Equipa de Intervenção serão 

quem pode apoiar e ajudar os colegas que precisarem de apoio na implementação das práticas do 

SESAME. A equipa irá analisar, interpretar e comunicar os dados de progresso comportamental do DBR. 

Além disso, eles irão recolher dados de avaliação da fiabilidade da intervenção utilizando listas de 

verificação padronizadas. 
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Nível 3: 

Avaliação do comportamento funcional  

Uma Avaliação de Comportamento Funcional (FBA) é um processo que identifica o comportamento-alvo 

específico, o propósito do comportamento e os fatores que mantêm o comportamento que está a interferir 

no progresso educacional do aluno. Este processo leva ao desenvolvimento de planos de intervenção para 

ensinar comportamentos alternativos aceitáveis. O plano de intervenção resultante concentra-se no ensino 

de novos comportamentos e habilidades sociais, mas geralmente também requer modificação do 

ambiente e das atividades da escola ou da sala de aula, do currículo e do ensino e mudanças na relação 

professor / aluno que mantêm o comportamento indesejável. 

 

O FBA geralmente consiste em quatro fases (Ervin et al., 2001): (1) recolher dados comportamentais, (2) 

desenvolver hipóteses sobre a função do comportamento, (3) testar formalmente as hipóteses 

desenvolvidas e (4) desenvolver intervenções com base em hipóteses testadas. Geralmente, o FBA 

descreve um processo de manipulação sistemática de fatores ambientais para testar hipóteses 

comportamentais (Cone, 1997). Essa manipulação é baseada nas três categorias de reforço mais comuns: 

reforço positivo (por exemplo, atenção), reforço negativo (por exemplo, fuga de exigências académicas ou 

sociais) e reforço sensorial (por exemplo, brincar). No FBA, essas condições são manipuladas 

experimentalmente, e a condição que mostra a maior frequência / duração do comportamento representa 

a variável de manutenção primária (por exemplo, Solnick & Ardoin, 2010). Uma vez identificada, a condição 

de manutenção é tratada por uma intervenção. 

 

No modelo SESAME, os comportamentos-alvo problemáticos já foram identificados pelo ITRF. No Nível 3, 

o objetivo principal do FBA é identificar a função dos comportamentos problemáticos e como essas 

funções podem ser abordadas por práticas de intervenção. Por isso serão identificadas medidas 

padronizadas de ACF no contexto de cada país, para medir os sintomas comportamentais internalizados e 

as funções relacionadas (por exemplo, observação direta sistemática). No SESAME, será desenvolvida uma 

diretriz para professores que poderá ser aplicada para testar sucessivamente hipóteses sobre a função do 

comportamento. Esta diretriz será baseada nos princípios básicos da pesquisa experimental de caso único. 

O FBA será realizado para aqueles alunos que não beneficiaram adequadamente das intervenções de Nível 

2. 

Intervenções no comportamento baseadas em funções  

A Intervenção Baseada na Função é um plano de ação que é desenvolvido tendo em conta as informações 

obtidas na Avaliação do Comportamento Funcional (FBA) e deve ter o propósito de se adequar ao 

comportamento da criança. O objetivo geral da Intervenção Baseada em Função é fazer com que a criança 
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tenha acesso ao mesmo reforço que estava mantendo o comportamento inadequado, mas agora 

mantenha comportamentos alternativos apropriados. Além disso, a intervenção deve reduzir ou eliminar 

o reforço obtido quando a criança exibe o comportamento inadequado. 

 

As funções para internalizar problemas de comportamento podem ser muito diferentes de caso para caso. 

Portanto, no modelo SESAME, serão implementadas diferentes intervenções comportamentais baseadas 

em funções. A primeira abordagem será aplicar a intervenção do DBRC com mais intensidade, com foco 

nos fatores que causam os problemas comportamentais. A segunda abordagem será uma abordagem de 

terapia cognitivo-comportamental (TCC) que ensina, pratica e reforça comportamentos positivos 

adequados. Por exemplo: Se um aluno for demasiado tímido para brincar com os seus colegas durante o 

intervalo, ser-lhe-á ensinado um método para se aproximar ativamente dos seus colegas de turma. Se este 

estudante conseguir interagir com os seus colegas de turma, será recompensado/apreciado em 

conformidade. 

 

Avaliações do comportamento direto  

No Nível 3, o DBR-MIS será utilizado com maior frequência. Além disso, os itens serão modificados de 

acordo com os resultados da FBA e da intervenção selecionada. Os itens do DBR-MIS devem estar 

intimamente ligados aos comportamentos definidos na intervenção. 

 

Equipa Multidisciplinar 

No Nível 3, uma Equipa Multidisciplinar será estabelecida. Essa equipa inclui idealmente os seguintes 

profissionais: 

 

• um administrador escolar 

• um formador / representante de comportamento 

• outros com conhecimento básico de resolução de problemas 

• uma pessoa com experiência em análise de comportamento funcional 

• uma pessoa que conhece os alunos de Nível 3 

 

Além da Equipa Multidisciplinar, pode ser eficaz estabelecer equipas de apoio de Nível 3, que representam 

uma equipa com foco colaborativo na intervenção de 1-2 alunos de Nível 3. 

 

No Nível 3, as equipas recolhem dados de avaliação de fidelidade, dados de progresso comportamental e 

dados de resultados de alunos e professores. 
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O Jogo do Bom Comportamento: guia passo a passo 

I. Informações gerais 

O Good Behavior Game foi inventado na década de 1960 por um professor americano. Foi avaliado pela 

primeira vez em 1969 por Barrish, Saunders e Wolf. Muitas investigações provaram a eficiência do jogo em 

relação ao comportamento social, eficácia do aprendizagem e redução do abuso de drogas e do crime. A 

medida é fortemente aceite pelos professores. É um dos programas de prevenção mais simples e eficazes! 

 

II. Objetivos do programa 

O jogo pode ser jogado em grupos de nível jardim de infância, pré-escolas, escolas primárias e secundárias. 

Além disso, foi comprovada a sua implementação em ambientes inclusivos, bem como em ambientes de 

educação especial. Para apresentar o jogo à turma, serão necessárias 1 a 2 aulas. Após algumas semanas, 

existe a possibilidade de transferir o comportamento solicitado pelos alunos para outras situações. 

Para estudantes: redução de interrupções na sala de aula, maior atenção durante as aulas, mais tempo para 

aprender em sala de aula, melhorando o autocontrole, melhor coesão, maior motivação e experiência de 

sucesso após comportamento adequado 

Para professores: estratégias práticas para controlar o comportamento dos alunos, mais tempo para 

aprender, melhor clima de aprendizagem e melhor clima de sala de aula  

 

III. O Jogo do Bom Comportamento em resumo 

O Good Behavior Game é um tipo de controlo de comportamento, que recompensa os alunos devido ao 

comportamento positivo de trabalho em sala de aula, durante o tempo de jogo. O grupo é dividido em 

duas equipas concorrentes. Por cada comportamento inadequado de um membro do grupo, é marcada 

a “falta” para essa equipa. A equipa com melhor comportamento de trabalho (o que implica a menor 

pontuação) ao final do tempo de jogo, ganha a recompensa do grupo naquele dia. Se ambas as equipas 

conseguirem manter sua pontuação abaixo de um nível pré-determinado, os dois grupos receberão a 

recompensa. 

 

A informação que se segue fornece uma visão geral do processo de introdução deste jogo simples: 

1. Fase: Preparação do jogo 

Primeiro, o professor decide a fase exata do dia letivo em que o Jogo do Bom Comportamento será 

disputado (tempo de jogo de 10-15 minutos). No início, é melhor escolher aqueles horários de jogo onde 

seja muito fácil para os alunos mostrarem um comportamento adequado (por exemplo, leitura, 

matemática, tempo livre de trabalho). 
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2. Fase: Levantamento das condições iniciais 

A frequência inicial de comportamento inadequado é avaliada por observações secretas (3 vezes por dia 15 

minutos). Depois disso, a média deve ser determinada. 

 

3. Fase: Escolha de recompensas 

O professor tem que escolher as recompensas, o que deve ser um incentivo para participar do jogo. Uma 

boa ideia é um jogo no final do dia letivo. Além disso, recompensas materiais também podem ser 

incentivos para os alunos (por exemplo, fichas num quadro de vencedores). 

 

4. Fase: Introdução do jogo em aula 

Depois disso, o jogo é apresentado aos alunos. O professor tem a possibilidade de apresentar a “Escola 

Ideal“ (ler uma história, ouvir uma reportagem em vídeo, ...) e pode esclarecer comportamentos 

perturbadores numa discussão de grupo. Em seguida, o professor explica que a partir daquele momento 

todos os alunos da turma jogam o Jogo do Bom Comportamento e menciona os tempos de jogo (1 a 2 

vezes por dia). A turma é dividida em duas (ou três) equipas pelo professor. A maneira mais fácil é de acordo 

com a ordem dos lugares. 

 

5. Fase: Definição do comportamento inadequado 

O professor e os alunos definem juntos o comportamento perturbador da sala de aula que pode ser 

denotado como “faltas”. Isso é baseado no artigo da sua “escola perfeita”. O que não gostaria de ver, ouvir e 

sentir na sua maravilhosa escola? 

Se houver uma falta durante o tempo de jogo, isso contará. Esse padrão de comportamento geralmente é: 

• levantar-se sem permissão, 

• falar sem permissão, 

• mostrar comportamentos que incomodam a aula (por exemplo, brincar, bater na mesa, escrever e 

distribuir papéis ...). 

As faltas devem ser claramente definidas. O professor e os alunos devem ser capazes de identificar todas 

as faltas. 

Os alunos são informados de que todas as faltas pré-determinadas reverterão numa pontuação para a 

própria equipa. Para esclarecer as faltas, alguns exemplos podem ser apresentados, mas depois disso, deve 

haver exemplos de comportamento positivo (“objetivos”). Os alunos devem saber que a equipa com menor 

pontuação vence e recebe uma recompensa. Aqui, também pode ser dito que ambas as equipas terão a 

chance de ganhar a recompensa se não marcarem mais do que uma soma pré-determinada de faltas (o 
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limite de quatro faltas costuma ser usado). Um outro benefício para a equipa vencedora com a pontuação 

mais baixa também pode ser implementado no final da semana. 

 

6. Fase: Realização do jogo em aula 

Depois disso, o jogo pode começar. O professor dá a aula como de costume, mas a única diferença é 

verbalizar e anotar as faltas durante o tempo de jogo (“Esta foi uma falta para a equipa ...“) que todos podem 

ver e ouvir. A notificação de faltas deve ser implementada consequentemente. Após o tempo de jogo, a 

equipa vencedora receberá elogios e receberá a recompensa no mesmo dia. 

Após alguns meses (1-2), o professor analisa todas as faltas por meio de observações secretas e, como 

resultado, ele pode obter informações sobre o sucesso da medida. A transferência do comportamento 

solicitado para outra situação pode ser suportada jogando o jogo sem aviso prévio. O professor inicia o jogo 

secretamente e após o tempo de jogo, ele ou ela anuncia o resultado. 

 

 

As minhas ideias para implementação ... 

 

Passo 1: Preparação do jogo 

Pense no que deseja melhorar na sua aula antes de 

começar - pode concentrar-se na aprendizagem e no 

comportamento de trabalho ou no comportamento 

social. Neste contexto, decida em que fases do dia 

escolar o jogo deve ser jogado (o jogo é jogado por 10-15 

minutos por vez). 

Dica: 

No início são particularmente adequadas as fases de 

ensino em que é muito fácil para os alunos mostrarem 

um comportamento adequado (trabalho livre, trabalho 

individual, etc.). 

 

 

Passo 2: Seleção de recompensas 

Selecione recompensas que motivem os alunos a 

participarem do jogo. No início, recomenda-se o uso de 

reforços de materiais como emblemas premiados, 

doces ou adesivos. Algumas semanas após a 

introdução do jogo, uma mudança para 

intensificadores sociais ou um sistema de tokens pode 

e deve ser feita para manter a motivação dos alunos. Se 

necessário, impulsionadores sociais podem ser usados 

desde o início (por exemplo, economizar pontos para 

Dica: 

Faça a escolha das recompensas dependendo do nível 

de desenvolvimento dos seus alunos! Especialmente 

para alunos mais velhos, também é possível 

determinar as recompensas em conjunto com os 

alunos para aumentar a identificação e a motivação. 

Pense que recompensas geralmente são possíveis e 

quais não- e torne isso transparente para os seus 

alunos. 
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uma viagem com toda a turma, a equipa vencedora 

pode deixar a sala de aula antes do intervalo, a equipa 

vencedora pode escolher um jogo de movimento para 

a turma para a próxima pausa ...) - depende do nível de 

desenvolvimento dos alunos. 

 

Passo 3: Apresentação do jogo à turma - definição do objetivo da turma e o comportamento inadequado 

Apresente o jogo à turma. Elabore o ideal de um bom 

ambiente de aprendizagem com os alunos e esclareça 

qualquer comportamento conflituante e perturbador na 

discussão em turma. Quais os comportamentos que os 

seus alunos fariam menos numa aula ideal? Qual mais? 

A recolha pode ser feita por meio dos símbolos "Eu ouço 

...", "Eu vejo ..." e "Eu sinto ...". 

 

Explique que a partir de agora a turma vai jogar o Jogo 

do Bom Comportamento para trabalhar em conjunto no 

objetivo da turma. Juntamente com os alunos, defina 

comportamentos perturbadores chamados "faltas". As 

"faltas" devem ser claramente definidas para que sejam 

reconhecidas por si e pelos alunos. Faltas "são 

frequentemente consideradas" faltas ": 

• deixar o local de trabalho sem permissão,  

• falar ao mesmo tempo 

• ou outras formas de comportamento perturbador 

(por exemplo, brincar, bater na mesa, distribuir 

notas, etc.). 

Dica: 

Em princípio, é aconselhável analisar junto com os 

alunos o que deve ser alcançado. Muitas vezes as 

crianças têm uma ideia concreta do que podem 

melhorar na relação umas com as outras - portanto, vale 

a pena perguntar aos alunos! 

 

 

Além dos objetivos "clássicos" da área de aprendizagem 

e comportamento de trabalho, pode selecionar regras 

específicas que são importantes, por exemplo, no que diz 

respeito às condições nas escolas secundárias. Como 

alternativa ao enfoque na aprendizagem e no 

comportamento de trabalho, é possível focar em metas 

/ regras no sentido dos objetivos da turma da área de 

comportamento social, por exemplo, "Falamos 

educadamente uns com os outros" ou "Tratamo-nos 

pacificamente " Isso faz sentido especialmente se os 

alunos da turma raramente violam as regras 

mencionadas acima. 

 

Passo 4: explicar as regras do jogo 

Explique aos alunos que as "faltas" acordadas 

coletivamente (máx. 3) resultarão numa pontuação para 

a equipa. Para esclarecer as "faltas", também podem ser 

apresentados exemplos, mas seguidos de exemplos de 

comportamentos desejados. Importante: A equipa com 

Dica: 

Visualize o objetivo e as regras, se necessário também as 

"faltas", num grande cartaz.  

Também pode ser especificado que todas as equipas 

ganham se não cometerem mais do que um 

determinado número de "faltas" (geralmente 5 é o limite) 
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o menor número de "faltas" vence e recebe uma 

recompensa. 

Agora discuta com as crianças os horários em que o jogo 

é jogado (uma fase do jogo por dia) e divida a turma em 

duas (ou três) equipas, mais simplesmente de acordo 

com a disposição dos assentos (por exemplo, metade 

esquerda vs. direita ou mesas de grupo). As diferentes 

equipas deverão escolher um nome. 

durante o tempo de jogo. Também pode ser introduzida 

uma vitória adicional no final da semana para a equipa 

com a pontuação mais baixa. 

 
 
 
 
 

Passo 5: jogar o jogo em sala de aula 

O jogo pode começar. Realize as suas aulas 

normalmente, com a única diferença que durante o 

tempo de jogo indique verbalmente "faltas" ("Esta foi 

uma falta para a equipa ...") e escreve-a de forma visível 

para as equipas. 

A notificação de "faltas" deve ser realizada de forma 

consistente (!). A equipa vencedora será elogiada por si e 

recompensada pelos seus esforços no mesmo dia (ou 

melhor, logo após a temporada). 

Dica: 

Tenha cuidado! A "falta" nunca se aplica a alunos 

individualmente, mas à respetiva equipa e não pode ser 

comentada. 

Use uma ampulheta, cronómetro ou um TimeTimer para 

tornar o tempo de jogo transparente para os alunos. 

 

Literatura:   

Barrish, HH, Saunders, M. & Wolf, MM (1969). Jogo do bom comportamento: efeitos das contingências individuais para as 
consequências do grupo no comportamento perturbador em uma sala de aula. Journal of Applied Behavior Analysis, 2, 119-124. 
Hillenbrand, C. & Pütz, K. (2008). KlasseKinderSpiel. Spielerisch Verhaltensregeln lernen. Hamburgo: Edição Körber Stiftung.  
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Possíveis recompensas 

Encontrar recompensas adequadas para os seus alunos é um ponto importante para o sucesso do jogo. 

Aqui estão algumas sugestões sobre o assunto: 

 Para descobrir que tipo de recompensa os seus alunos preferem, observe-os atentamente durante os 

intervalos. 

 Os alunos têm permissão para escrever uma lista com possíveis recompensas! 

 “Recompensas secretas “ 

 Uma possível recompensa é permitir que os seus alunos façam algo que normalmente é proibido em 

sala de aula, mas não perigoso (mexer em aviões de papel, sussurrar, cantar, ouvir música, beber, comer, ...). 

 “Recompensas do professor “: (por exemplo, pode usar um chapéu de papel durante a aula) 

Exemplos concretos de recompensa: 

 cada membro do grupo vencedor pode ser o primeiro numa situação especial (o primeiro da linha, o 

primeiro a receber os materiais, o primeiro com permissão para ir para casa, ...) 

 pintar no quadro negro 

 escolher um jogo 

 ouvir música 

 fazer caretas 

 contar uma piada 

 não ter de fazer os trabalhos de casa 

 sentar numa cadeira de forma errada 

 recompensas materiais 

 … 

Regra geral: o único limite é a sua imaginação! 
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Era uma vez uma “Escola Ideal”… 

PERFEITO! Durante todo o dia, os professores e alunos estavam sempre de bom humor 

e sorriam todas as vezes ☺… 

 

Por favor, pare um momento para pensar sobre o que NÃO GOSTARIA de ver, ouvir e sentir na 

SUA escola maravilhosa e, em contraste, o que GOSTARIA de ver, ouvir e sentir nesta escola. 

 

 

Na MINHA “Escola Ideal“ eu não gostaria de… 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Vejo 

Oiço 

Sinto 



 

 

 

23  SESAME 2020 

Na MINHA “Escola Ideal“ gostaria de…  

  

  

  

 

  

Vejo 

Oiço 

Sinto 
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Formulário de relatório integrado do professor 

Professor: ____________________    Escola:__________________ 

Data: _________________    Ano/Turma: __________________ 

Instruções: Este formulário pode ser usado para avaliar os 
comportamentos dos alunos que são indicativos de problemas de 
internalização. Os comportamentos de internalização referem-se a 
problemas com depressão e / ou ansiedade. Exemplos de problemas de 
internalização são medo excessivo, tristeza e / ou comportamentos de 
evitação social (evitar outras crianças, timidez excessiva). Nas colunas 
longas à direita, insira os nomes dos cinco alunos da sua turma cujo 
comportamento é de maior preocupação para si nesse aspeto. 

 
Para cada item abaixo, indique o seu nível de preocupação em relação a 
cada aluno utilizando a seguinte escala: 
1 = Preocupação leve 
2 = Preocupação moderada 
3 = Preocupação elevada 

 
Deixe o espaço em branco se o aluno não apresentar o comportamento 
ou se o comportamento não for uma preocupação para ele. N

o
m

e
 d

o
 a

lu
n

o
 

N
o

m
e

 d
o

 a
lu

n
o

 

N
o

m
e

 d
o

 a
lu

n
o

 

N
o

m
e

 d
o

 a
lu

n
o

 

N
o

m
e

 d
o

 a
lu

n
o

 

1. Passa muito tempo sozinho      

2. Queixa-se sobre estar doente ou ferido      

3. Evita falar durante as discussões da aula      

4. Evita interações sociais      

5. Prefere jogar sozinho      

6. Não responde às tentativas dos outros de socializar      

7. Preocupações com detalhes sem importância      

8. Queixa-se de dores de cabeça ou estômago      

9. Parece infeliz ou triste      

10. Apega-se a adultos      

11. Age nervoso      

12. Age com medo      

13. Não se defende      

14. Excessivamente tímido      

15. Queixa-se ou lamenta      
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16. Não participa de atividades em grupo      

17. Faz comentários Auto depreciativos      

18. Não participa nas aulas      

19. Chora ou está a chorar      

20. Fica chateado facilmente      

21. Sente-se sobrecarregado facilmente      

22. Desencoraja facilmente      

23. Passa muito tempo preocupado      

24. Demora a ficar à vontade com outros      

Use as linhas abaixo para adicionar qualquer outro comportamento 
preocupante: 

     

a.      

b.      

c.      

Subescala 1: comportamento depressivo de ansiedade (Itens: 2, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23) 

     

Subescala 2: comportamento social de isolação (itens: 1, 3, 4, 5, 6, 13, 
14, 16, 18, 24)      

 Avaliação Total       
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Cartão de relatório diário de comportamento (DBRC): guia passo a passo 

I. Informações gerais 

Um cartão de comportamento diário é uma lista claramente definida de comportamentos-alvo para um 

aluno. É uma modificação de comportamento que - dependendo da seleção de objetivos específicos - visa 

construir o comportamento desejado ou reduzir o comportamento indesejado através de uma 

combinação de recompensa e feedback. A junção com o feedback permite um feedback consistente sobre 

o cumprimento de metas específicas e cria um alto grau de transparência. O cartão apoia uma cooperação 

estreita entre a escola e os pais - de preferência, o cumprimento dos objetivos na escola está associado a 

recompensas em casa. 
Exemplo: 

 

Data: ________________________ 

 

 Alemão Matemática 

Os meus objetivos 

    
Intervenho na aula pelo menos 3 vezes e contribuo com 

algo útil para a discussão na aula. 
    

Sou lembrado duas vezes, no máximo, para prosseguir 

com o meu trabalho. 
    

Código do professor:   

Comentários: 

 

Minha recompensa: 

2 min de tempo de leitura para cada  

  

Sim, o cartão foi mostrado em casa! __________________________________ 

 (Assinatura) 

 

II. Objetivos do DBRC 

O boletim de comportamento diário mostra uma alta eficácia em termos de conclusão de tarefas de 

ensino, redução de comportamento perturbador e aumento de comportamento relacionado à tarefa. Isso 

é apoiado positivamente pela cooperação com a casa dos pais; ao mesmo tempo, o uso do cartão melhora 

a cooperação com a casa dos pais e cria transparência entre crianças e pais. 

Como o cartão também serve como uma documentação contínua do cumprimento dos objetivos, ele 

também atua em “dupla função” para verificar o sucesso do financiamento. Permite um feedback 

atempado, regular e específico, visto que uma troca contínua com a criança com base no cartão é uma 
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parte essencial da medida. A aplicabilidade flexível é particularmente útil - o cartão pode ser adaptado 

especificamente para cada criança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. O DBRC em resumo 
O fluxograma mostra a implementação em resumo: 

 

 

As minhas ideias para implementação ... 

 

Passo 1: Seleção do comportamento problemático 

Com base numa triagem ou observações feitas até 

agora, áreas problemáticas de comportamento são 

selecionadas e posteriormente especificadas (por 

exemplo, intensidade, duração, tempo, frequência em 

uma fase específica ...). 

Dica: 

Por exemplo, use o ITRF como uma ferramenta de 

triagem e use-o como base para especificações 

adicionais. 

Exemplos de concretização:  

O professor afirma: 

- P. completa no máximo 50% das tarefas no tempo 

planeado. 

- P. é lembrado pelo menos cinco vezes por sessão de 

trabalho pelo professor para continuar com as tarefas de 

forma independente. 

 

1. Identificação de 
problemas 

comportamentais

2. Definição de 
objetivos 

comportamentais

3. Estabelecer 
correspondentes 

critérios para DBRC 
4. Criar DBRC

5. Explicar as 
medidas ao 
estudante 

6. Determinar 
recompensas / 

privilégios (em casa)

7. Confirmar o 
sucesso das medidas 

e modificá-las se 
necessário 

8. Resolver 
problemas se 

necessário
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Passo 2 + 3: Definição dos objetivos comportamentais, estabelecendo metas e critérios para o DBRC 

Como regra, são selecionados de 3 a 5 objetivos 

comportamentais realistas e específicos que parecem 

fazer sentido para a criança. Também é possível 

selecionar menos metas. 

Os objetivos selecionados devem ser 

operacionalizados de forma a serem observáveis pelo 

professor em aula. Além disso, devem ser definidos 

critérios para a verificação do cumprimento das metas. 

Dica: 

Quanto mais concretamente o comportamento-alvo 

for operacionalizado, mais fácil será observar o 

cumprimento da meta e perceber o feedback para a 

criança. 

Considere com antecedência quais as fontes de 

informação que pode usar para identificar 

rapidamente a realização da meta e implementá-la na 

vida quotidiana (por exemplo, inspeção visual dos 

resultados do trabalho, observação, lista de verificação 

...). 

Passo 4: Preparação do DBRC 

Além do nome da criança e da data, o cartão de 

comportamento diário da criança contém os objetivos 

comportamentais concretos, opções de entrada para o 

cumprimento dos objetivos, uma opção de comentário, 

as condições para a recompensa, bem como o nome da 

recompensa e - via de regra - campos de assinatura para 

professores e, se possível, para os pais.  

Símbolos claros (por exemplo, "polegar para cima - 

polegar para baixo", "cara sorridente - cara chorando", 

"sim - não") são selecionados para a realização dos 

objetivos - dispensando avaliações intermediárias como 

"parte em parte". 

Se possível, envolva os pais já nesta fase. Mesmo que 

uma cooperação pareça surreal à primeira vista, 

geralmente vale a pena tentar, pois a eficácia da medida 

é, portanto, claramente apoiada. 

Dica: 

Formule os objetivos de tal forma que uma avaliação seja 

realmente possível (por exemplo, "siga as instruções com 

menos de 2 advertências" ou "complete pelo menos 2 

tarefas com cuidado"). 

Pense cuidadosamente sobre quanto tempo os períodos 

de tempo a serem avaliados devem ser - menos é aqui, 

especialmente no início, muitas vezes mais! Se a criança 

atinge os objetivos regularmente, os períodos de tempo 

podem ser estendidos ou os objetivos comportamentais 

podem ser mais exigentes. 

Os modelos para DBRCs estão incluídos no apêndice dos 

folhetos. 

 

Passo 5: Descrição da medida 

Para explicar a medida à criança, são adequadas as 

discussões entre professor e criança e / ou pais e criança. 

A explicação pode ser apoiada por dramatizações, 

exemplos e uma "fase de teste". 

Dica: 

Por exemplo, use o ITRF como uma ferramenta de 

triagem e use-o como base para especificações 

adicionais. 

Exemplos de concretização:  

O professor afirma: 
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Basicamente, é importante garantir um foco positivo e 

orientado para os recursos. Isso é particularmente 

evidente na explicação da medida. 

Exemplo: 

“Já estás quase metade do trabalho da turma. O que 

poderias fazer para trabalhar ainda mais? " 

“Já estás muito bem na aula de matemática. A partir de 

agora, cada vez que começar a fazer as atribuições por 

conta própria, receberá um selo. " 

- P. completa no máximo 50% das tarefas no tempo 

planeado. 

- P. é lembrado pelo menos cinco vezes por sessão de 

trabalho pelo professor para continuar com as tarefas de 

forma independente. 

 
 

Passo 6: determinação das recompensas / privilégios (em casa) 

A escolha das recompensas é de particular importância. 

Idealmente, isso é feito consultando os pais. 

As recompensas para as crianças devem ser:  

• atrativas. 

• Direcionadas para o comportamento desejável. 

• Recolhidas e trocadas por uma recompensa 

"maior". 

• práticas. 

No próprio cartão de comportamento, a cobrança pela 

recompensa é documentada marcando ou carimbando 

o cumprimento da meta. 

Dica: 

As possíveis recompensas na escola podem ser selos, 

adesivos, atividades de intervalo, privilégios, elogios 

explícitos, atividades comunitárias, escolha de um jogo, 

horários de leitura, horários de PC, etc. ... 

Exemplos de possíveis recompensas domésticas 

incluem passeios, reuniões com amigos, brincadeiras 

com os pais, tempo de PC / TV, visitas à família, 

brincadeiras ao ar livre, privilégios, escolha de 

sobremesa, etc. 

Envolva a criança na definição da recompensa 

(dependendo do nível de desenvolvimento)! 

 

Passo 7 + 8: Verificar o sucesso da medida, modificar e resolver problemas 

Ao preencher o cartão de comportamento todos os dias, 

rapidamente fica claro se a criança está a alcançar os 

objetivos comportamentais definidos. A implementação 

da Avaliação Comportamental Direta auxilia na avaliação 

da eficácia. 

Se nenhum sucesso for alcançado após um período de 

tempo apropriado ou se o comportamento do objetivo 

não se estabilizar, a medida pode ser modificada, se 

necessário. Isso inclui medidas de apoio suplementares 

(exemplos de comportamento desejável, listas de 

verificação, modelos positivos de papel, etc.) ou uma 

mudança na recompensa. Também pode ser necessário 

reconsiderar os objetivos e prosseguir em fases menores. 

Dica: 

A promoção não traz o sucesso desejado? Verifique a 

implementação da medida com as seguintes questões: 

Os objetivos comportamentais são apropriados? 

Os critérios do alvo são realistas? 

A avaliação comportamental direta funciona 

corretamente? 

A criança pode avaliar o seu comportamento de forma 

realista? 

A recompensa é motivadora? 

A recompensa é dada de forma consistente e justa? 

O cartão de comportamento é levado para casa e 

percebido pelos pais? 
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Se, apesar da implementação correta, não houver 

melhoria do comportamento alvo, recomenda-se um 

esclarecimento diagnóstico orientado por hipóteses, 

que é planeado, realizado e avaliado em equipa 

(multiprofissional). 

Se não conseguir responder "sim" a uma das perguntas, 

você tem pontos de partida concretos para otimizar a 

medida. 

 

Literatura:  

fortemente modificado de acordo com Volpe, RJ, & Fabiano, GA (2013). Boletins diários de comportamento: um sistema de avaliação 

e intervenção baseado em evidências. Guilford Press. 
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Avaliação do Comportamento Direto (DBR): guia passo a passo 

I. Informações gerais 

O Direct Behavior Rating (DBR) é uma combinação de observação sistemática direta do comportamento 

e avaliações do comportamento com escalas de avaliação. A ideia básica é que aqueles elementos de 

observação responsáveis pela alta qualidade do teste (operacionalização concreta do comportamento, 

segmentação da situação de observação) estejam em sintonia com os elementos  de avaliação com escalas 

de avaliação responsáveis pela alta economia (escala Likert com categorias definidas, itens relevantes para 

a vida escolar diária). Durante a implementação, uma parte do comportamento do aluno operacionalizada 

(por exemplo, trabalho concentrado) numa situação em que esse comportamento é relevante (por 

exemplo, períodos de trabalho silencioso) é observada e, imediatamente após essa situação,  é avaliada 

utilizando uma escala de classificação. 

 

II. Objetivos do DBR 

O DBR tem três elementos centrais: (1) a objetividade, (2) o foco comportamental e (3) a avaliação. 

1. Objetividade 

A avaliação do comportamento com o DBR é feita diretamente. Objetividade significa a proximidade mais 

iminente da situação de avaliação. Se, por exemplo, o comportamento cooperativo de um aluno nas fases 

de trabalho em grupo for de interesse, a avaliação do comportamento cooperativo deve ocorrer 

imediatamente após a fase de trabalho em grupo. É aplicado o seguinte princípio: quanto mais próxima a 

avaliação estiver do comportamento que realmente ocorreu, mais preciso, confiável e válido será o 

comportamento registado. 

2. Foco comportamental 

O DBR regista o comportamento concreto, ou seja, um comportamento a ser avaliado também deve ser 

avaliável ou observável. O comportamento de interesse deve, portanto, ser operacionalizado da forma mais 

específica e concreta possível. 

3. Avaliação 

O DBR regista o comportamento por meio de escalas de avaliação. Isso significa que um comportamento 

demonstrado é avaliado por uma pessoa (ou seja, o avaliador). O avaliador faz uma avaliação direta da 

frequência ou intensidade do comportamento do aluno- sem ter documentado previamente o 

comportamento em detalhes. Passar esta fase economiza muito tempo, pois leva apenas alguns segundos 

para marcar uma escala. 
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III. O DBR em resumo 

O desenvolvimento, aplicação e avaliação do DVB são guiados por quatro princípios. 

1. Eficiência 

O procedimento de teste consiste em marcar categorias numa escala. A avaliação constitui simplesmente 

em contar (quase se poderia dizer: anular) os valores marcados ou somar três a cinco valores. Isso pode ser 

feito sem muito esforço e sem treino extensivo. Além disso, o DVB é muito eficiente em termos de tempo, 

pois tanto a execução como a avaliação podem ser feitas para um aluno em menos de cinco minutos. 

2. Flexibilidade 

O DBR pode ser usado para diferentes objetivos, em diferentes situações, por diferentes pessoas e para 

diferentes dimensões comportamentais. Por exemplo, o DBR poderia ser usado para medir a expressão do 

comportamento concentrado durante as fases de trabalho na aula de matemática de um aluno. O DBR 

também pode ser usado para avaliar até que ponto um plano comportamental pode melhorar o 

comportamento perturbador e impulsivo de um aluno nas fases de transição. 

3. Repetibilidade 

O DBR é repetível, ou seja, facilita a recolha contínua de dados no decorrer e entre as ocasiões. Isso torna-

o adequado para recolher dados de série temporal e, portanto, permite que sejam feitas declarações sobre 

o desenvolvimento de um comportamento ao longo desse tempo. 

4. Defensibilidade 

DBR mostra propriedades psicométricas sustentáveis. A confiabilidade do DBR foi demonstrada em várias 

condições. A exatidão (por meio de comparações com métodos de observação altamente padronizados) e 

a validade (por meio de comparações com métodos que registram procedimentos semelhantes) também 

podem ser testadas e confirmadas. 

 

O seguinte fornece uma visão geral do DBR: 

Passo 1: Que comportamento é classificado? 

Empiricamente, três dimensões abrangentes de comportamento (“Big 3“) provaram ser particularmente 

relevantes no contexto escolar: 

1. comportamento relacionado à aprendizagem (por exemplo, concentração, resistência) 

2. comportamento perturbador (por exemplo, telefonar durante a aula) 

3. comportamento respeitoso (por exemplo, ser educado com os outros) 

Na verdade, os tipos de comportamento que teoricamente podem ocorrer no dia-a-dia escolar são quase 

infinitos e apresentam diversas formas. Portanto, é necessária uma ferramenta de sistematização para 

descobrir quais os comportamentos e de que forma são um problema para o aluno. Para tal devem ser 
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utilizados como instrumentos de avaliação os chamados rastreios comportamentais universais (no 

SESAME: o ITRF). 

 

Passo 2: em que situação o comportamento é classificado? 

O comportamento de um aluno pode ser influenciado por muitos fatores. Se, e em que medida, um 

determinado comportamento é mostrado numa determinada situação pode depender, por exemplo, da 

motivação pessoal, do interesse pelo assunto em aprendizagem ou de outros aspetos ambientais que 

levam a uma mudança repentina de comportamento. 

Para descobrir qual a situação é relevante, as seguintes questões direcionais podem ser aplicadas: 

1. O comportamento problemático ocorre numa (ou mais) disciplina (s)? 

2. O comportamento problemático ocorre em determinados dias da semana? 

3. O comportamento problemático ocorre numa fase específica da aula (por exemplo, trabalho em grupo 

ou individual)? 

4. O comportamento problemático também ocorre nas aulas com outros colegas? 

 

Passo 3: Como prosseguir em situação de classificação? 

A classificação comportamental pode ser dividida em três fases de planeamento: 

1. O comportamento é descrito da forma mais precisa e resumida possível. 

A premissa mais importante ao definir o comportamento é que a definição escolhida inclui efetivamente 

o comportamento que deve ser promovido. Isso pode ser feito através de formulações mais gerais ("Big 3" 

- 1º passo) ou através de comportamentos muito específicos ("Telefonemas para a aula sem atendimento"). 

2. É determinado quem irá avaliar o comportamento. 

Qualquer pessoa envolvida no processo de promoção pode avaliar o comportamento do aluno. 

Normalmente, deve ser uma pessoa que está presente na sala de aula nas situações de avaliação e que é 

capaz de avaliar brevemente o comportamento imediatamente após a situação. 

3. É determinado quando, onde e com que frequência o comportamento é avaliado. 

O DBR deve ser usado pelo menos uma vez por dia, mas a duração da fase de avaliação pode variar. O 

princípio básico aqui é: quanto mais alto for o nível de avanço, mais intensivo e individualizado será o 

avanço e, consequentemente, a avaliação do progresso. Isso significa que o DBR para alunos nos Níveis 2 

ou 3 do SESAME será concluído com maior frequência do que para os alunos no Nível 1 

 

Passo 4: Seleção duma escala de classificação 

Para a seleção dos itens podem ser utilizadas as duas formas de escalas seguintes: 

Escalas de item único (escalas SI) 
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As escalas SI cobrem uma gama muito ampla e superior de comportamento (por exemplo, 

comportamento de trabalho, comportamento de perturbação) com apenas um único item. 

Escalas de múltiplos itens (escalas MI) 

As escalas MI englobam uma gama muito precisa de comportamento com três a cinco itens sobre 

comportamentos específicos (por exemplo, o aluno começa a completar a tarefa de forma independente, 

o aluno termina a tarefa no tempo determinado). 

A seleção das escalas DBR deve ser adaptada individualmente em relação ao comportamento alvo, à 

situação e ao aluno. Além disso, deve se basear nos resultados das três primeiras fases. 

Em geral, entretanto, pode-se dizer que as escalas de MI são preferíveis no contexto escolar, porque 

alcançam valores comportamentais interpretáveis de forma confiável num  curto período de tempo, o que 

pode levar a tomada de decisão mais rápida. 

 

Para a seleção do formato da escala, podem ser usadas as seguintes três formas de unidades de escala: 

Uma (1) escala de tempo é usada para avaliar a extensão do tempo (por exemplo, de 0 a 100%) em que 

ocorreu um comportamento na situação de avaliação. Uma (2) escala de qualidade é usada para avaliar a 

proficiência qualitativa de um comportamento numa situação (por exemplo, 0 = o comportamento não é 

motivo de preocupação, 10 = o comportamento é motivo de grande preocupação). Uma escala de (3) 

frequência, é utilizada para avaliar a frequência com que um comportamento-alvo ocorreu no período de 

avaliação (por exemplo, de 0x a 10x). 
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Por exemplo: 

 

Passo 5: Como analisar os resultados? 

A avaliação dos dados recolhidos ocorre em duas fases: 

1. O comportamento é visualizado e os parâmetros importantes são anotados.  

2. Em seguida, o desenvolvimento comportamental é analisado. Para tal, o desenvolvimento 

comportamental na fase de avaliação básica é comparado com o desenvolvimento comportamental 

na fase de intervenção, tanto visualmente como com o auxílio de parâmetros estatísticos. 
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Reflexão do trabalho de equipa: Métodos 

I. Análise SOFT 

 

Presente Futuro 
 

 

 

É disso que temos 

orgulho.  

Esses são nossos pontos 

fortes. 

É nisso que podemos 

confiar.  

S 
satisfações 

(satisfactions) 

 

O 
oportunidades 

(opportunities) 

Essas são as nossas 

oportunidades. 

Isso é o que devemos 

usar. 

Merece investir ainda 

mais esforço. 

 

 

 

 

 

É aqui que temos 

problemas.  

Isso é o que atrapalha o 

nosso dever.  

É nisso que precisamos 

de trabalhar mais.  

 

F 
falhas 

(faults) 

T 
ameaças 

(threats) 

Temos que ter cuidado 

com isso. 

É aqui que as ameaças se 

escondem.  

É disso que devemos 

cuidar. 
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II. Teia de aranha 

 

Fonte: Spinnenanalyse (Regenthal, 2008)
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Avaliação do comportamento funcional eficiente (FACTS): guia passo a passo 

I. Informações gerais 

A Avaliação de Comportamento Funcional Eficiente: FACTS é uma entrevista breve e semiestruturada para 

uso na construção de planos de apoio comportamental. A entrevista deve ser realizada por alguém com 

experiência relevante. Os FACTS devem ser aplicados pelas pessoas (professores, família, médicos) que 

melhor conhecem o aluno. Para uma FBA eficiente, depois de completar a entrevista FACTS, é concluída 

uma breve observação confirmatória. Os resultados dos FACTS e da observação são usados para construir 

uma declaração de hipótese. Os FACTS podem ser concluídos num curto período de tempo (15-20 min). A 

eficiência e eficácia no preenchimento dos formulários aumentam com a prática. 

 

A entrevista consiste em duas partes; A parte A é a análise de rotinas e a parte B é a avaliação do 

comportamento funcional. O objetivo da análise de rotinas é isolar rotinas nas  quais o comportamento 

problemático ocorre ou não, de maneira confiável. Se essas informações foram recolhidas noutro lugar (por 

exemplo, um formulário de solicitação de assistência, entrevista anterior), poderá passar esta parte da 

entrevista. 

 

II. Como preencher a Parte A 

Passo 1: Complete Informação Demográfica 

Registe o nome do aluno, quem foi o entrevistador e a data em que a entrevista foi concluída. Registe 

também o nome da pessoa que geriu a entrevista. 

 

Passo 2: Complete Perfil do Aluno 

Peça ao entrevistador para identificar pontos fortes ou atributos especiais que o aluno traz para a escola. 

Isso pode incluir atividades nas quais o aluno é especialmente bom ou gosta, e também qualidades 

especiais (por exemplo, um grande sorriso). Este passo é importante para (a) ajudar a focar nos pontos 

fortes, bem como nos desafios e (b) identificar atividades que podem ser potencialmente usadas como 

parte da intervenção. 

 

Passo 3: Identificar comportamentos problemáticos 

Obtenha uma ideia global de qual é o comportamento problemático. Se houver vários comportamentos 

problemáticos, de preocupação, identifique / circunde aqueles de maior preocupação. 
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Passo 4: Análise de Rotinas 

a) Crie uma planificação dos horários que defina a programação diária do aluno. Inclua horários entre as 

aulas, almoço, antes da escola e adapte-se para recursos complexos de programação (por exemplo, 

dias ímpares / pares), se apropriado. 

b) Para cada tempo enumerado, indique a atividade normalmente envolvida durante aquele período (por 

exemplo, trabalho em pequenos grupos, matemática, arte independente, transição). 

c) Use a escala de 1 a 6 para indicar (em geral) quais horários / atividades que têm maior e menor 

probabilidade de estar associados a problemas de comportamento. Um “1” indica baixa probabilidade 

de problemas e um “6” indica alta probabilidade de comportamentos problemáticos. 

d) Indique qual o comportamento problemático mais provável em qualquer momento / atividade de 

obter uma classificação de 4, 5 ou 6. 

 

Passo 5: Selecione Rotinas para Avaliação Adicional 

Examine cada horário / atividade enumerado como 4, 5 ou 6 na Tabela do Passo # 4. Se as atividades são 

semelhantes (por exemplo, atividades não estruturadas, atividades que envolvem alta procura académica, 

atividades com reprimendas de professores, atividades com muitos colegas e relativamente poucos 

adultos) e têm problemas de comportamento semelhantes, trate-as como “rotinas para análise futura”. 

 

Selecione entre 1 e 3 rotinas para análise posterior. Escreva o nome da rotina e os problemas de 

comportamento mais comuns. Dentro de cada rotina, identifique os comportamentos mais problemáticos 

e/ou mais prováveis. 

Para cada rotina identificada no Passo 5, preencha um FACTS-Parte B 
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III. Como preencher a Parte B 

Passo 6: Identifique a rotina de destino 

Liste a rotina desejada e o comportamento problemático da parte inferior dos FACTS-Parte A. Complete 

esta parte da entrevista para uma rotina de cada vez. Use vários formulários da Parte B se forem 

identificadas várias rotinas. 

 

Passo 7: Identifique eventos que preveem a ocorrência do(s) comportamento(s) problemático (s) 

a) Identifique em cada rotina quais os eventos que preveem o comportamento problemático. Comece 

por questionar pelo menos as três perguntas de orientação da entrevista. A primeira pergunta a ser 

feita é: "nesta rotina (por exemplo, quando solicitado a trabalhar matemática num grupo), o que 

acontece com mais frequência logo antes do comportamento problemático?" Faça as duas perguntas 

de acompanhamento para o evento ou eventos identificados nesta primeira pergunta. Por exemplo, se 

o professor disser que o comportamento perturbador geralmente começa quando um dos membros 

do grupo diz ao aluno-alvo que ele está a fazer algo errado, pergunte: “Se um aluno dissesse isso ao 

aluno-alvo 10 vezes, com que frequência resultaria uma disrupção?” Pergunte também: "A disrupção 

acontece durante o trabalho em grupo quando ninguém o corrige?" O objetivo das suas perguntas é 

aumentar a confiança de que isolou o antecedente específico. E se, por exemplo, o professor indicar 

que a disrupção de facto acontece quando outros alunos não o corrigem, isso indicaria que o 

antecedente específico é o aluno não ter indicação que está a fazer algo errado – esse tipo de caso 

necessitaria de mais pesquisa. 

b) Depois de identificar o antecedente específico, marque a caixa relevante e vá para a tabela abaixo. Faça 

as perguntas de acompanhamento indicadas para isolar precisamente em que consiste o evento 

desencadeado. Por exemplo, o que os outros alunos dizem, é um aluno específico? 

 

Passo 8: Os eventos de antecipação são relevantes?  

Os eventos de antecipação servem para despoletar um comportamento problemático, servem para criar 

situações que que tornam mais provável que um antecedente desencadeie o comportamento. Às vezes, 

eles funcionam tornando uma consequência mais ou menos valiosa. Por exemplo, entrar numa disputa 

pela manhã pode tornar mais provável que um aluno seja desafiador quando solicitado a se envolver num 

trabalho académico, porque estar na luta torna o evitar das tarefas mais compensador.  Para descobrir se 

há um evento de antecipação envolvido, faça pelo menos duas perguntas. Primeiro, o que provocou a 

situação acima só leva ao comportamento às vezes e, se sim, pode identificar um evento que ocorre no 

início do dia que parece fazer com que esse desencadeamento  “funcione” para fazer o comportamento 

acontecer? Em segundo lugar, se a resposta a essa pergunta for sim, esse evento está presente algumas 

vezes e outras ausente? Se o evento está sempre presente ou sempre ausente, então não é um evento de 
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antecipação. Tem que ocorrer apenas às vezes e, quando ocorre, leva ao comportamento problemático 

desencadeado anteriormente. 

Passo 9: Identifique as consequências que poderão manter o comportamento problemático 

Que consequências parecem recompensar o comportamento problemático? Considere que o aluno pode 

obter / obter algo que deseja, ou que pode escapar / evitar algo que considera desagradável. 

a) Comece por questionar, quando a situação se desencadeia e o comportamento problemático 

acontece, o que ocorre a seguir? Faça perguntas específicas, como "o ... que faz?" “O que os outros 

alunos fazem?” “Alguma coisa está ou começa a acontecer?” 

b) Depois de identificar algumas consequências possíveis, faça perguntas de acompanhamento para 

aumentar a sua confiança. Pode pensar nisso como formar "condições de teste". Por exemplo, poderia 

descrever um cenário em que a consequência não poderia ocorrer e perguntar se o comportamento 

ainda ocorreria. Por exemplo, se o professor disser que o comportamento perturbador é seguido por 

atenção do mesmo, pergunte se o comportamento problemático ainda aconteceria se ela não 

estivesse disponível. Se assim fosse, é improvável que sua atenção fosse a consequência importante. 

c) Depois de identificar a consequência relevante, marque a caixa apropriada. Se parece haver mais de 

uma consequência relevante, coloque o número “1” ao lado da consequência que acredita ser mais 

valorizada pelo aluno e um “2” ao lado daquela que é a próxima mais importante. Em seguida, vá para 

a caixa “recursos específicos da consequência”. Use as perguntas nesta caixa para orientá-lo na 

identificação precisa de quais os recursos da consequência relacionados ao comportamento 

problemático. 

 

Passo 10: Elabore uma declaração resumida 

A declaração resumida indica os eventos de antecipação, desencadeamentos imediatos, comportamentos 

problemáticos e consequências de manutenção. A declaração resumida é a base para a construção de um 

plano de apoio comportamental eficaz. Construa a declaração resumida a partir das informações dos 

FACTS. Se tiver certeza de que a declaração resumida é precisa o suficiente para criar um plano, passe para 

o desenvolvimento do plano. Se estiver menos confiante, continue a avaliação funcional realizando 

observações diretas. 

Use a escala de 1 a 6 para definir até que ponto você próprio, como entrevistador, ou a equipa estão 

“confiantes” de que a declaração resumida é precisa. A confiança pode ser afetada por fatores como (a) a 

frequência com que o comportamento problemático ocorre, (b) há quanto tempo conhece a pessoa em 

foco, (c) a consistência dos comportamentos problemáticos, (d) se múltiplas funções são identificadas, e (e) 

se múltiplos comportamentos ocorrem juntos. 
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Avaliação de comportamento funcional eficiente: a lista de verificação de avaliação funcional para 

Professores e funcionários: Parte A 

 Passo 1  Aluno/ Ano/ Turma:      Data: 

Entrevistador: _________________________________  Requerido(s): ____________________ 

 

Passo 2  Perfil do Aluno: Identifique pelo menos três qualidades ou contribuições que o aluno traz para a escola. 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

Passo 3  Comportamentos problemáticos: Identifique os comportamentos problemáticos 

___ Atrasa ___ Luta / Agressão física ___ Disruptivo  ___ Rouba 

___ Sem resposta ___ Linguagem imprópria ___ Insubordinação ___ Vandalismo 

___ Recua ___ Assédio verbal             ___ Trabalho não feito ___Outros ________________ 

  ___ Verbalmente impróprio            ___ Auto ferimento 

Descreva o comportamento problemático:________________________________________________________________ 

 
Passo 4  Identificando rotinas: onde, quando e com quem os comportamentos problemáticos são mais prováveis. 

Horário 
(horas) 

Atividade Probabilidade de 
comportamento problemático 

Comportamento de problema 
específico 

      Baixo                                        Alto 

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   

1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 

 

   
1        2        3        4         5        6 
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Passo 5 Enumere as rotinas por ordem de prioridade para apoio comportamental: Selecione rotinas com classificações de 5 
ou 6. Combine rotinas apenas quando houver (a) similaridade significativa de atividades (condições) e (b) similaridade 
de comportamento (s) problemático (s). Preencha os FACTS-Parte B para cada uma das rotinas priorizadas 
identificadas. 

 Rotinas / Atividades / Contexto Problema (s) Comportamental (ais) 

Rotina # 1   

Rotina # 2   

Rotina # 3   
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Avaliação de comportamento funcional eficiente: a lista de verificação de avaliação funcional para 

Professores e funcionários: Parte B 

 

Passo 6  Rotina / Atividades / Contexto: Que rotina (apenas 1) das FACTS-Part UMA é avaliada? 

Rotina / Atividades / Contexto   Problema Comportamental (ais) 

  

 

Passo 7  Providencie mais detalhes sobre a problema (s) comportamental (ais): 

 

Como são os comportamentos problemáticos?  

 

Com que frequência ocorrem os comportamentos problemáticos? 

 

Quanto tempo dura o s) comportamento(s) problemático(s) quando ocorre?  

 

Qual é a intensidade / nível de perigo do(s) comportamento(s) problemático(s)? 

 

 

Passo 8  ANTECEDENTES: OS ELEMENTOS PERTUBADORES E OS EVENTOS DE ANTECIPAÇÃO 

Quais são os eventos que antedizem quando o comportamento problemático ocorrerá? (Preditores). 

Identifique os elementos perturbadores:  

1. Nessa rotina, o que acontece com mais frequência logo antes do comportamento problemático? 

________________ 

2. Se acionasse esse elemento perturbador 10 vezes, com que frequência isso resultaria num comportamento 

problemático? 

3. O comportamento problemático acontece sempre quando ... (oposto ou a ausência do elemento perturbador)? 

Elementos perturbadores 
  

 ____Tarefas   ____Advertências    ____Transições 

 ____Tempo desestruturado  ____Atividades estruturadas / não acadêmicas ____Isolado, 

ninguém por perto  

Identificar recursos específicos aos elementos perturbadores  
Tarefas (por exemplo, 
grupo trabalhos, 
independente trabalhos, 
pequeno grupo 
instrução, palestra)… 

Descreva a tarefa em detalhe (por exemplo, 
duração, facilidade da tarefa para o aluno), que 
recursos são provavelmente aversivos para a 
aluno e porque é isto considerado? 

 

Em tempo não 
estruturado... 

Descreva o evento de antecipação, 
Atividades, e quem está ao seu redor 

 

Se reprimenda… Descreva quem reprime, com que palavras, 
e qual é o propósito da correção 

 

Se estruturado, 
atividades não 
académicas 

Descrever a contexto, quem está ao seu 
redor, em que atividades, e qual é o 
comportamento esperado? 

 

Transições Descreva as atividades que são terminadas e 
para quais essas fazem a transição. Identifique 
quais das atividades são preferíveis, quais são 
estruturais e quais não. 
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Se Isolado Onde ocorreu o comportamento? Que tipo de 
fatores ambientais podem ser relevantes? 

 

Passo 9  Eventos de Antecipação são relevantes? 
1. Existe algo que, quando presente, torna mais provável que o elemento perturbador identificado acima 

desencadeie o comportamento? 

2. E se sim, é este evento presente as vezes e ausente outras? Faz o comportamento ocorrer só quando o 

evento é presente? 

Definição de eventos 
  

 ____ Correção / falha na aula anterior ____Conflito em casa  ____Fome 

 ____Correção de adulto no início do dia ____Conflito com colega   ____Falta de dormir 

 ____ Tarefas de casa / tarefa não concluída ____Mudança de rotina  ____Medicação (perdida ou tomada) 

 

Passo 10  CONSEQUÊNCIAS 

Que consequências parecem mais prováveis de manter o(s) comportamento(s) problemático(s)? 

Identifique a consequência em geral 

Na rotina identificada, quando ocorre o desencadear e o comportamento problemático, o que ocorre a seguir? 

1. O que deve fazer? O que os outros alunos fazem? Que atividades acontecem ou param de acontecer? 

2. Limite: tome cada consequência identificada acima: 

a. O comportamento ainda ocorreria se essa consequência não acontecesse (por exemplo, se a atenção 

dos colegas, nenhum outro aluno estivesse por perto? Se a sua atenção, o comportamento ainda 

ocorreria se você não estivesse por perto? Se escapar, o comportamento ainda ocorreria se a tarefa era 

mais fácil?) 

b. Das últimas 10 vezes que viu o comportamento, com que frequência essa consequência ocorreu? 

Coisas obtidos Coisas evitados  
 

___ atenção de adulto Outros: ________________ 

___ atenção dos colegas 

 ________________________ 

___ atividades  ________________________ 

___ dinheiro / coisas  ________________________ 

 

___ Tarefas difíceis Outros: ___________________ 

___ Advertências  ________________________ 

___ Colegas negativos ________________________  

___ Esforço físico  ________________________  

___ Atenção de adulto ________________________ 
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Identifique fatores específicos das Consequências 

    Identifique fatores específicos das Consequências  
Se a atenção do adulto & 
colegas é obtida ou 
evitada 

Defina quem fornece a atenção, o que diz e 
quanto tempo a atenção hipoteticamente dura. 
O que o estudante faz enquanto tem atenção? 
Ocorre alguma escala de comportamento? 

 

Se a atividade ou o 
pedido é aceite ou 
recusado 

Descreva a atividade específica: quem a mesma 
envolve, em que consiste a atividade e qual é a 
sua duração. 

 

Se os itens tangíveis 
são obtidos ou não 

Descreva o(s) item(itens) específico(s) obtidos 
incluindo quem está envolvido e por quanto 
tempo o estudante terá acesso ao(s) mesmo(s). 

 

Se a estimulação 
sensorial 
possivelmente ocorre 
ou não 

Descreva o contexto, quem está envolvido, 
que atividades ocorrem e que 
comportamento é previsto? 

 

 

 

Passo 11     RESUMO DO COMPORTAMENTO 

Identifique o resumo que será usado para construir um plano de apoio comportamental. 

 
Quão confiante está relativamente à precisão do resumo? 

Não muito confiante         Muito confiante 

 1  2  3  4  5  6 
 

March, Horner, Lewis-Palmer, Brown, Crone, Todd e Carr (2000)       24/04/00 
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