Mais informações
Inscrição

Local da formação

Onde registar-se
Online

Porto

Inscrição Normal
disponível até 10 de janeiro
Estudantes da 4.ª Edição da Pós Graduação em I.S.- 200€
Geral - 280€

Terapia Ocupacional, Integração
Sensorial no Autismo
Richard Furbush, MS OTR/L, Sky Pediatrics

Therapy- Califórnia, E.U.A.

Formação para Terapeutas Ocupacionais

Uma Organização					
Regras de Inscrição e Desistência:
As inscrições serão aceites por ordem de chegada até ao limite estabelecido para a
acção de formação.
Desistências deverão ser solicitadas por email para o endereço cursos@7senses.pt.
Os pedidos de desistências efectuados com 15 ou mais de antecedência da ação de
formação terão uma taxa de processamento de 10 euros. Os pedidos efectuados nos
15 dias anteriores à ação de formação terão uma penalização de 50% sobre o valor da
inscrição.
Porto, 2, 3 e 4 de fevereiro 2023

www.7senses.pt

Terapia Ocupacional,Integração
Conheça os
formadores
Richard Furbush

MS OTR/L
Sky Pediatrics Therapy- Califórnia, E.U.A.

É um Terapeuta Ocupacional a exercer em clínica privada na SKY Pediatrics no Orange County na Califórnia. Tem mais de 15 anos de prática na aplicação da
abordagem da integração sensorial de Ayres e mais
de 30 no trabalho com crianças e jovens com Autismo,
verbais e não verbais, com problemáticas comportamentais. O Dr. Richard tem uma vasta experiência
na combinação do behaviorismo e dos princípios
behavioristas com os modelos de desempenho ocupacional no apoio aos seus clientes nos diferentes
contextos de vida (casa, escola e na comunidade).

Sensorial no Autismo
Bem-Vindo à
Formação
Descrição:
A terapia ocupacional concentra-se na melhoraria da
participação do individuo e no seu desempenho nas
atividades da vida diária (por exemplo, alimentação,
vestuário), nas atividades instrumentais de vida
diária (por exemplo, a mobilidade da comunidade, os
procedimentos de segurança), na educação, no trabalho, no lazer, no jogo e na participação social. Para
um indivíduo com Autismo, os objetivos em terapia
ocupacional são definidos de acordo com as necessidades da pessoa e as prioridades de participação do
individuo.
A prática da terapia ocupacional direcionada para
os indivíduos com Autismo inclui a avaliação, a
intervenção, e medição dos resultados. Ao longo do
processo, a colaboração com a criança ou adulto
com autismo, família, cuidadores, professores, e
outros cuidadores é essencial para compreender as
experiências de vida diária do indivíduo e daqueles
com quem ele ou ela interage.

Programa formação
quinta, 2 fevereiro

sexta, 3 fevereiro

Raciocínio Clínico: Avaliação e Planeamento
do Tratamento

Raciocínio Clínico: Avaliação e Planeamento
do Tratamento(Continuação)

9:00 - Receção e Boas vindas e Introdução ao Curso

9:00 - Revisão da matéria e esclarecimento de dúvidas

9:20 - Um olhar sobre o Autismo Serviços em Portugal e

9:15 - Princípios de Avaliação

nos EUA

10:00 - Princípios para o tratamento

10:00 - Brainstorming com os participantes: “O que

10:30 - Intervalo

procuram?”, “Onde vão começar?”

11:00 - Integração dos Pontos Fortes

10:30 - Intervalo

11:30 - Affordances

11:00 - Vídeos/Vídeos dos participantes: “O que vêem?”.

12:00 - Scaffolding

11:30 - Brainstorming com os participantes: “ Dar senti-

13:00 - Almoço

do às observações”

14:00 - Revisão da tarde e esclarecimento de dúvidas

12:00 - Como é que se organiza?

14:15 - Apoio às famílias

13:00 - Almoço

15:00 - Apoio aos Educadores

14:00 - Revisão e esclarecimento de dúvidas.

15:45 - Autismo: Necessidades ao longo da vida

14:15 - Comportamental ou Sensorial

16:15 - Revisão do dia e esclarecimento de dúvidas

15:00 - ABA
15:45 - Comunicação com as equipas ABA

Finalidade:
Neste curso intermédio será apresentada uma
visão especifica de conceitos teoricos, principios
de avaliação e tratamento em crianças e jovens do
Espectro do Autismo.
Objectivos:
No fim do curso, os participantes serão capaz de:
- Desenvolver os requisitos necessários para realizar
uma avaliação de crianças e de jovens com Autismo;
- Definir programas de intervenção baseados na
abordagem da Integração Sensorial para melhorar o
sucesso nos diferentes contextos.
- Complementar a abordagem comportamental com
a da Integração Sensorial.

16:15 - Revisão do dia e esclarecimento de dúvidas

sabado, 4 fevereiro
Intervenção: Raciocínio Clínico e Tratamento
9:00 - Revisão da matéria

13:00 - Almoço

9:30 - Princípios teóricos e planeamento

14:00 - Princípios teóricos e planeamento: “Salvar a

10:30 - Intervalo

sessão”

10:45 - Estudos de Caso: Vídeos dos participantes

15:30 - Integrando a Teoria de Integração Sensorial de

12:00 - Identificação de problemas e prioridade dos

Ayres na intervenção

mesmos: Estudo de caso

16:30 - Conclusão

