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A ABORDAGEM EDUCACIONAL EM PIRÂMIDE® 

 
A Abordagem Educacional em Pirâmide é uma estrutura abrangente para estabelecer 
e apoiar ambientes eficazes de aprendizagem. Projetada por Andy Bondy, PhD, e 
baseada nos princípios da análise de comportamento aplicado funcional (ABA), a 
Abordagem em pirâmide oferece uma base sólida para aqueles que ensinam em escola, 
trabalho, casa ou ambientes comunitários. Esse modelo único beneficia indivíduos com 
diferenças de desenvolvimento, autismo, desafios de comunicação e/ou outras 
complicações de aprendizagem de todas as idades. 
 
Maximizar os resultados do aluno requer não apenas informações sobre o que e como ensinar – requer um plano 
para juntar todas as peças. A Abordagem da Pirâmide fornece um guia claro para todos da equipe determinarem 
quais elementos abordar em uma ordem específica. Assim como a construção de uma pirâmide começa com a 
criação de uma fundação firme antes de construir o corpo do edifício, a Abordagem da Pirâmide começa com uma 
base forte, contando com uma abordagem baseada na ciência para o ensino. 
 
A Abordagem em Pirâmide envolve uma distinção entre componentes estruturais e instrucionais. Os elementos 
estruturais formam a base, criando um ambiente propício ao aprendizado.  

Elementos da base  Breve Descrição 

Atividades Funcionais 
 

Lições para desenvolver a independência usando materiais projetados para 
promover o uso prático e o desenvolvimento de habilidades a longo prazo 

Reforços poderosos Sistemas visuais para mediar o acesso a reforços poderosos 

Comunicação Funcional e  
Habilidades Sociais 

Habilidades de comunicação necessárias para desenvolver independência 
embutidas dentro de atividades ao longo do dia 

Comportamentos 
Contextualmente Inadequados 
(CCIs) 

Identificação do controle funcional dos CCIs com foco no ensino e suporte de 
substituições equivalentes 

 
Os elementos instrucionais formam o topo da Pirâmide e incluem informações relevantes para a criação de lições 
eficazes.  

Elementos do topo Breve Descrição 

Generalização Metas de longo prazo são planejadas antes do início do ensino, abordando 
tanto os recursos de estímulo quanto de resposta 

Lições Efetivas Identifica e distingue entre tipos de lição, incluindo lições discretas versus 
sequenciais, bem como lições iniciadas pelo professor versus aluno 

Estratégias de ensino Descreve um conjunto de estratégias baseadas em evidências que podem 
envolver a modelagem ou o uso de ajudas, juntamente com estratégias eficazes 
claras para remover as ajudas 

Correção de erro  Uso sistemático de estratégias de correção de erros destinadas a promover 
oportunidades de aprendizagem e combinar a estratégia com o tipo de lição 

 
Todos os elementos envolvem a tomada de decisão baseada em dados, exigindo coleta e análise sistemática de 
dados. Quando todos os elementos são combinados, a abordagem resulta em sucesso para funcionários, 
professores, pais e alunos. Ao implementar a Abordagem Educacional em Pirâmide, você construirá um ambiente de 
aprendizagem eficaz que resultará em progresso e maior independência. 
 
Visite www.pecs-brazil.com para obter mais informações sobre a Abordagem Educacional em Pirâmide.   
Para obter maiores informações sobre cursos e consultoria  soraia@pecs.com 
                              


