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Autismo
Compreender e agir em família
Livro prático para Pais e Famílias recheado de conselhos e
estratégias para estimular no dia-a-dia as crianças com
Autismo.
Apresenta várias propostas de ação que os leitores podem
colocar facilmente em prática – jogos simples, interações e
trocas divertidas, que tendo por base a relação de amor e
carinho que têm com as crianças, podem ser fundamentais
para ultrapassar algumas das dificuldades que as crianças
autistas enfrentam.

Autoras:
Sally J. Rogers
Doutorada, professora de Psiquiatria no Instituto
MIND da Universidade da Califórnia e pioneira na
área das pesquisas sobre o autismo. Com
Geraldine Dawson e colegas, desenvolveu o
Modelo Denver de Intervenção Precoce, a
abordagem de tratamento que serve de base para
este livro.

Da autoria das criadoras do Modelo Denver de Intervenção
Precoce, que assenta numa ação integrada nas rotinas diárias
das crianças, esta obra servirá de apoio para os Pais,
Educadores e Prestadores de Cuidados que procuram
ferramentas para promover o desenvolvimento, a
aprendizagem e a comunicação das crianças com Autismo.

Geraldine Dawson
Doutorada, diretora executiva da Autism Speaks,
professora de psiquiatria na Universidade da
Carolina do Norte e diretora fundadora do Centro
de Autismo da Universidade de Washington.
Especialista internacional reconhecida na área do
autismo.

Conteúdos
Escolher um programa de intervenção precoce | Como
funciona a intervenção precoce | Estratégias diárias |
Criar interações recíprocas | A importância da
comunicação não-formal | Aprendizagem através da
imitação | Brincadeiras construtivas

Laurie A. Vismara
Doutorada, cientista e investigadora clínica no
Instituto MIND da Universidade da Califórnia e
analista do comportamento
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