
Inscrição

Uma Organização                

Local da formação
Onde registar-se
Online
http://7senses.pt/machform/view.php?id=13645

inscriçãO:
disponível até:
13 de Janeiro 2019

Associados 7senses - 74€
Não Associados- 99€

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.

NOVA DATA: 26 e 27 de janeiro 2019

Avenida Município da Ribeira Grande
Quinta da Silvã lote 85, R/C Dto
2350-088 Torres Novas

Formação para Terapeutas da Fala

Torres Novas, 26 e 27 de janeiro de 2019 (NOVA DATA) www.7senses.pt

Integração Sensorial para 

Terapeutas da Fala

Mais informações

após 13 de janeiro:
Associados 7senses - 99€
Não Associados- 126€



Marco Leão
Terapeuta Ocupacional
7senses

Integração Sensorial para Terapeutas da Fala

Dia 1 Dia 2

09:00 - Ayres Sensory Integration®

            Introdução à história e Perspetiva da Ayres Sen-

sory Integration®

            Integração Sensorial - Estado da Arte

10:45 - Intervalo

11:00 - Teoria da Integração Sensorial

           - Princípios da Ayres Sensory Integration®

           - Sistemas Sensoriais e suas funções

12:30 - Almoço

14:00  - Fazer uso das Sensações

            - Contribuições dos Sistemas Sensoriais no nosso 

dia-a-dia

            - Exercícios práticos sobre sistemas sensoriais

15:30 - Intervalo

15:45 - Sinais de alerta no desenvolvimento sensorial

17:00 - Final do Dia 1

Conheça o
 formador

Bem-Vindo à
Formação

descriçãO:
As Disfunções de Integração Sensorial ou Desordem 
do Processamento Sensorial como é também conhecida 
afeta cada vez mais crianças mundialmente.
Os terapeutas ocupacionais avaliam e desenham planos 
de intervenção adequados às necessidades sensoriais 
especificas destas crianças e colaboram com uma equ-
ipa multidisciplinar para melhorar a participação e o de-
sempenho ocupacional das crianças nas suas variadas 
áreas de ocupação.
No exercício das suas funções os Terapeutas da Fala 
trabalham também com essas crianças e embora as 
questões do processamento sensorial auditivo sejam já 
conhecidas e bem trabalhadas pelos TFs, outras como as 
dificuldades relacionadas com um pobre processamen-
to vestíbulo-propriocetivo ou as dificuldades ao nível da 
praxis e da modulação sensorial, podem também ter um 
forte impacto na participação e evolução destas crianças 
nas sessões de terapia da fala.
Ao compreender melhor a origem e as relações que se 
estabelecem entre os diferentes sistemas sensoriais, os 
TFs vão poder identificar e encontrar estratégias para fa-
cilitar a envolvência e cooperação da criança nas suas 
sessões.

FINAlIDADe:
Esta formação pretende dar uma visão geral da Teoria 
de Integração Sensorial à luz da Ayres Sensory Integra-
tion®, explicar os conceitos e relações existentes entre 
os diferentes sistemas sensoriais, bem como, relacionar 
as dificuldades de processamento sensorial com as di-
ficuldades de comportamento, dificuldades motoras e 
dificuldades de comunicação, entre outras.

ObjecTIVOS:
No fim da formação os participantes serão capazes de:
• Perceber quais os sentidos mais importantes para as 
nossas atividades do dia-a-dia e como atuam em conjun-
to para que sejamos bem-sucedidos;

•  Perceber as consequências de uma Disfunção de 
Integração Sensorial no nosso dia-a-dia;

•  Identificar diferentes perfis sensoriais e compreender 
porque é que nem todas as estratégias resultam com 
crianças “com o mesmo perfil”;

•  Estabelecer a relação entre integração sensorial e 
comunicação;

•  Conhecer diferentes tipos de padrões na Disfunção de 
Integração Sensorial;

Programa formação

Marco Leão,  é licenciado em terapia ocupacional 
pela  Escola Superior de Saúde do Instituto Politécni-
co do Porto, pós graduado em Integração Sensorial (1ª 
Edição) pela Cooperativa de Ensino Superior Politéc-
nico Universitário (CESPU) e pelo Comprehensive Pro-
gram in Sensory Integration USC/WPS pela 7Senses. 
Realizou estágio académico na Pediatric Therapy Ne-
twork, Estados Unidos. É co-autor do artigo científico 
Modification of the postrotary nystagmus test for eva-
luating young children (AJOT, 2014).
De 2011 a 2015 foi terapeuta ocupacional na Getting It, 
Pediatria e Desenvolvimento, com um case load de 45 
crianças com perturbações do desenvolvimento, entre 
elas perturbações do espectro do autismo, síndrome 
de x-frágil, disfunções de integração sensorial, dificul-
dades de aprendizagem, entre outras. 
Desempenha as funções de terapeuta ocupacional e 
de director técnico da Clínica  7senses desde Janeiro 
de 2016. É ainda coordenador do projecto Play +,  vice 
presidente da 7senses e revisor internacional do in-
strumento EASI (Evaluation of Ayres Sensory Integra-
tion), que se encontra em desenvolvimento.

09:00 - Princípios de Integração Sensorial em Terapia da 

Fala

           - Parceria entre TO e TF em intervenção pediátrica

           - Padrões de Integração Sensorial:

           - Discriminação e Perceção sensorial

           - Praxis

           - Modulação Sensorial

10:45 - Intervalo

11:00 - Teoria da Integração Sensorial - cont.

           - Tipos de Disfunção de Integração Sensorial

12:30 - Almoço

14:00  - Implicação dos Perfis Sensoriais na 

comunicação, linguagem e alimentação

15:30 - Intervalo

15:45 - Estratégias para a intervenção do Terapeuta da 

Fala

17:00 - Final do Dia 2


