


Conheça minha formação
• Psicóloga (CRP 06/87088) formada pela Universidade Estadual de 

Londrina, UEL. 

 

• Mais de 12 anos de prática clínica com crianças, adolescentes, adultos 

e pais. 

 

• Educadora certificada em Disciplina Positiva pela Positive Discipline 

Association (PDA), EUA, para PAIS e 

PRIMEIRA INFÂNCIA. 

 

• Membro fundadora e do Conselho de Administração e Financeiro da 

Associação Brasileira de Disciplina Positiva. 

 

-Co-tradutora da 7ª Edição do Manual de Educação Parental em 

Disciplina Positiva. 

 

-Coautora do livro CONECTANDO PAIS E FILHOS, editora Conquista, 

2019. 

 

• Especialista em Psicoterapia Analítico Comportamental pelo Instituto 

de Estudos do Comportamento. 

 

• Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional. 
 

• Especialista em Educação Infantil e Inclusiva. 

Olá! Muito prazer! 
 

Meu nome é Lívia, sou mão da Ana Beatriz (5 anos) e da 
Catarina (a caminho), e nas horas vagas (rsrsrs) sou 

psicóloga e educadora certificada em Disciplina Positiva. 
 

A maternidade mudou minha vida e hoje meu propósito é 
ajudar outras mães nesta maravilhosa e desafiante jornada 

que é EDUCAR!

Juntos somos mais fortes!



Conheça meu livro e Ebook:

Conheça meu Curso Online:

Minhas certificações são reconhecidas 
internacionalmente:

Livro físico disponível nas melhores 
livrarias! 

 
Ebook disponível 

em: http://bit.ly/ConectandoEbook 

Disponível em: 
 http://bit.ly/programa-criar- 

consciente 



 

 

Veja os eventos que já aconteceram !

Palestras que já aconteceram: 

= Disciplina Positiva: 

Educando para a vida 

 

 = Como educar nos dias de Hoje? 

 

=Transtornos mentais na 

Adolescência: um olhar 
multifacetado 

 

 

 

Workshops para pais que já 

aconteceram: 

 

= Equilibrando limite e amor!  
 

= Como educar sem gritos ou castigos? 

 

=Personalidade: como a sua afeta a 

deles? 

 

=Eletrônicos: como lidar com estes 

'invasores' domésticos? 

 

=Desfralde Consciente 

 



 

 

Leia o que alguns 
clientes disseram 

sobre o meu 
trabalho!

Já ajudei centenas de pais , agora quero ajudar VOCÊ!



 

 

O que é a Disciplina 
Positiva?

Disciplina Positiva é um programa baseado no trabalho de Alfred 

Adler e Rudolf Dreikurs que tem como objetivo encorajar crianças 

e adolescentes a tornarem-se responsáveis, respeitosos, resilientes 

e com recursos para solucionarem problemas por toda a vida. 

Disciplina Positiva é baseada nos livros da série escritos pela Dra. 

Jane Nelsen e diversos co-autores (Lynn Lott, Cheryl Erwin, entre 

outros), e ensina habilidades sociais e habilidades de vida para 

adultos, crianças e adolescentes. 

 

Pesquisas recentes atestam que as crianças são "programadas" 

desde o nascimento para estabelecerem conexões com os outros, 

e que crianças que se sentem conectadas à sua comunidade, 

família e escola tendem a apresentar menos comportamentos 

inadequados. 

 

As crianças precisam desenvolver habilidades de vida ao longo da 

vida com o intuito de se tornarem adultos bem-sucedidos. 

Definimos o termo “bem-sucedidos” da seguinte maneira: 

cidadãos felizes e contribuintes para o bem de sua comunidade. 

 

Disciplina Positiva baseia-se no conceito de que disciplina pode 

ser ensinada com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, sem 

punição, castigo ou recompensa. Esta filosofia apresenta o 

caminho da meio entre o autoritarismo e a permissividade, 

resultando em mais de 50 ferramentas para ajudar os adultos a 

desenvolverem as habilidades que tanto queremos para as nossas 

crianças. 

 

 

 

 



 

 

O que é a Disciplina 
Positiva?

 

Quando usamos as ferramentas de Disciplina Positiva o dia se torna mais 

harmonioso, sendo mais prazeroso ensinar as crianças na escola ou estar com 

elas em casa. Uma das ferramentas em Disciplina Positiva é que os "erros são 

ótimas oportunidades de aprendizagem". As crianças aprendem nos 

observando. Os adultos podem e irão errar, mas buscarão reparar seus erros e, 

às vezes, até pedir desculpas para as crianças. Isso dá permissão às crianças 

para errarem também, desenvolvendo soluções para consertar o seus erros, 

em vez de ficarem presos na nuvem obscura da culpa. 

 

Fonte:http://disciplinapositiva.com.br/novosite/index.php/sobre/o-que-e- 

disciplina-positiva 

 

A Disciplina Positiva além de ajudar pais e filhos, também é estudada e 

trabalhada para CASAIS, EMPRESAS E ambiente prisional. 

 

 Conheça os materiais já traduzidos no Brasil 
 (todos a disposição na editora Manole): 

 

 

. 



 

 

PARA MAMÃES E 
PAPAIS! 

Nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos e temos a esperança de 

ajudá-los a desenvolverem habilidades sociais e de vida. Mas como podemos agir de 

maneira efetiva e respeitosa ao mesmo tempo? Neste workshop oferecemos aos pais 

a oportunidade de realmente entender a origem do mau comportamento das 

crianças, bem como o papel dos pais na educação. Os pais recebem ferramentas 

valiosas para construir relacionamentos mutuamente respeitosos, para resolverem 

problemas de maneira efetiva, e usar disciplina que ensina importantes habilidades 

de vida. Além do mais, você vai curtir estar com os seus filhos ainda mais! 

Exploramos os desafios de criar os filhos, a fonte de motivação das brigas entre 

irmãos, as crenças que influenciam o mau comportamento das crianças, entre outros 

tópicos. Você vai entender a lógica do mau comportamento. Ficar íntimo dele! Essa 

abordagem se distancia da culpa e foca em solução de problemas. Nosso sistema de 

aulas presenciais baseia-se em vivências e muitas atividades interativas que 

possibilitam mergulhar no mundo da criança, e ajudar nesse processo de 

aprendizagem. Além disso, oferecemos reflexões que ajudam a reconhecer que a 

necessidade primária de toda a criança é desenvolver o seu senso de aceitação e de 

importância. 

Os adultos são convidados a se distanciar do modelo punição/recompensa e se 

aproximar do modelo respeito mútuo/solução de problema, resultando em pais que 

inspiram o autovalor positivo e uma autoestima saudável em seus filhos. Essa é uma 

experiência extremamente poderosa para os participantes. 

 

Fonte: http://disciplinapositiva.com.br/novosite/index.php/aulas-e- 

certificacoes/workshop-de-educacao-para-pais 

 

Duração: 2 a 6 horas de encontro. 

 

Público-alvo: Pais, Avós e demais interessados no tema. Máximo de 20 participantes. 

 

Investimento: A depender da duração escolhida . 

Forma de pagamento: via PagSeguro (cartão de crédito em até 12 vezes) 

 ou a combinar. 
. 

Workshop em Discipina Positiva 

com vários temas



 

 

PARA VOCÊS PAPAIS E 
MAMÃES QUE MORAM LONGE! 

Para os papais e mamães que moram longe e precisam de ajuda esta 

foi a forma que encontrei de atender vocês! 

 

A consultoria é um atendimento individualizado e personalizado, nela 

temos um contato de maior proximidade que nos workshops e 

programas online. Se você está passando por alguma dificuldade com 

seu filho e precisa de um apoio na busca de soluções, essa é uma 

excelente oportunidade de conversarmos e encontrarmos as saídas. 

 

Assim que você entrar em contato comigo pelo WhatsApp 

(16-99213-1875)  marcaremos o quanto antes nosso encontro! 

 

 

Duração: 1 hora por sessão.  

 

 

Investimento: A depender da quantidade de sessões. 

 Desconto para pacotes a partir de 4 sessões. 

 

 

.Forma de pagamento: via PagSeguro (cartão de crédito em até 12 

vezes) ou depósito em conta. 

Consultoria Online 



 

liviamariapsicologa@gmail.com  

 

ZAP e TELEFONE: (16) 9 9213-1875 

 

 

 
Estes são alguns temas possíveis para palestras, cursos e 

workshops. 
Solicite por email ou telefone seu orçamento personalizado!

DRA  JANE  NELSEN ,  DISCIPLINA  POSITIVA .

Segue sendo  meu sonho criar a
paz no mundo através da paz
nos lares e nas salas de aula. 


