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Seguem as informações sobre os Cursos 

 

CURSO 1 

Fundamentos da Intervenção na Práxis para Crianças com Autismo 

Dias 30 (18h às 22h) e 31 de outubro (10h às 14h30) com intervalo 

Descrição do Curso 

Crianças com autismo apresentam desafios particulares para os terapeutas. Facilitar a praxis, a 
imitação e as habilidades lúdicas nessa população pode ser difícil e confuso. Este curso 
apresentará uma visão geral dos principais aspectos necessários para uma intervenção eficaz na 
prática de problemas em crianças com autismo. Será apresentada uma estrutura de raciocínio 
clínico para intervenção de ideação, planejamento motor, sequenciamento, coordenação 
bilateral e problemas de sequência de ação projetada dentro de um modelo de tratamento de 
integração sensorial. O importante papel da imitação e do papel na facilitação da práxis em 
crianças com autismo será destacado. As principais estratégias de intervenção, usando 
abordagens de cima para baixo e de baixo para cima, serão destacadas por meio de vídeos, 
estudos de caso e formatos de palestras. 

Objetivos: Ao final do curso, o participante poderá: 

- Descrever os componentes essenciais da práxis 

- Identificar estratégias-chave de intervenção para praticar disfunção em crianças com autismo 

- Aplicar princípios essenciais de tratamento descendente e ascendente de maneira apropriada a 
diferentes problemas da prática 

- Declarar como vários problemas de práxis afetam o desempenho funcional, como o brincar, e 

ser capaz de identificar estratégias para melhorar o desempenho 

 

Nível: Introdutório ao Intermediário 

Duração: 8 horas 

Público-alvo: Terapeuta Ocupacional 

Conteúdo 

Introdução ao Práxis 

Visão geral da práxis e da dispraxia 

Componentes e Modelos de Práxis 

Relação entre autismo e práxis 
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Características da práxis no autismo 

Imitação, Brincadeira e Práxis em Crianças com Autismo 

Fundamentos da intervenção para a práxis 

Introdução à intervenção para a práxis 

Facilitando a excitação e a ritmicidade 

Facilitando a Ideação e o Reconhecimento de Acessos 

Facilitando o planejamento e o jogo motor 

 

Formato 

On-line ao vivo, necessita ter 100% de participação para certificado final via email. 

Material escrito sera enviado por email, dias antes do curso. 

 

 

CURSO 2 

Intervenção Avançada para Práxis Ideacional - Possibilidades para 
Funções Executivas 

Dias 5 e 6 de novembro (18h às 22h) 

 
Descrição do curso 
Este curso fornecerá aos participantes estratégias avançadas de intervenção para abordar 
problemas ideacionais em crianças com déficit de práxis. As dificuldades na geração de idéias e 
planos de ação são problemas comuns em crianças com déficits de integração sensorial e práxis, 
incluindo aquelas com transtorno do espectro autista. Esses problemas ideacionais podem ser 
particularmente difíceis de tratar. Este curso fornecerá uma nova abordagem de intervenção 
que abordará as dificuldades de reconhecer e agir sobre as possibilidades de ação e objeto e os 
problemas no pensamento representacional que estão subjacentes às dificuldades da práxis 
ideacional. Além disso, este curso abordará a relação da 
ideação na práxis com as habilidades da função executiva. Exemplos gravados de apresentações 
de estudos de caso serão usados para ilustrar técnicas de intervenção. O formato do curso, uma 
combinação de palestras, vídeos e discussões em pequenos grupos permite oportunidades para 
abordar as perguntas e preocupações dos participantes. 
 

Objetivos do Curso 

 O participante será capaz de: 
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• Identificar comportamentos indicativos de problemas ideacionais. 

• Identificar várias estratégias de intervenção de baixo para cima para promover o 

desenvolvimento de objetos e ações acessíveis. 

• Utilizar uma abordagem de intervenção de cima para baixo para promover o pensamento 

representacional necessário para a práxis ideacional. 

• Descrever como os problemas ideacionais e sua intervenção se relacionam com outras 

dificuldades cognitivas, incluindo habilidades da função executiva. 

• Desenvolver um plano de tratamento para lidar com as dificuldades da praxis ideacional. 

Público-alvo: Terapeutas Ocupacionais Graduados. 

Pré-requisito: Recomenda-se a participação prévia no curso de Avaliação Clínica e 

Intervenções Práticas do curso de Práxis - Da Ideia à Execução, mas não é obrigatório. 

 

Duração: 8 horas 

Nível: Avançado 

Conteúdo 

Introdução à Praxis, Ideação e Funções Executivas 

Estratégias de intervenção para promover o desenvolvimento de recursos e o pensamento 

representativo 

Um programa para o desenvolvimento de habilidades de práxis ideacionais 

Estratégias de intervenção para combinar, construir e além 

 

Formato 

On-line ao vivo, necessita ter 100% de participação para certificado final via email. 

Material escrito por e mail dias antes. 
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CURSO 3 

Raciocínio Clínico Avançado e Planejamento de Tratamento para 
Intervenção na Práxis 

Dias 7 (10h às 14h30) com intervalo e 8 de novembro (18h às 22h) 

Descrição do curso: Este curso de raciocínio clínico de nível avançado se baseia no conhecimento 
de intervenção clínica obtido no curso Avaliação clínica e intervenções práticas para a práxis: da 
ideação à execução e permite o desenvolvimento de habilidades avançadas de raciocínio clínico 
e planejamento de tratamento para a intervenção na práxis. Um modelo de raciocínio clínico será 
apresentado e, através do uso de estudos de caso e discussão em grupo, os participantes 
desenvolverão e aperfeiçoarão sua capacidade de criar planos de tratamento eficazes para 
problemas de práxis. Os participantes são incentivados a fornecer informações e vídeos do estudo 
de caso para discussão em grupo e solução de problemas. Aqueles que desejam revisar o vídeo 
para discussão devem entrar em contato com o palestrante pelo menos duas semanas antes do 
curso para garantir compatibilidade técnica. 

 

Objetivos do aprendizado 

No final do curso, o participante será capaz de: 

1. Identificar problemas de práxis e selecione estratégias e atividades de intervenção 
apropriadas e eficazes  

2. Aplicar o raciocínio clínico à seleção de atividades para maximizar o impacto do tratamento 

3. Criar e aplicar planos de tratamento eficazes para problemas de práxis. 

 

Duração: 8 horas  

Público-alvo: Terapeuta Ocupacional  

É altamente recomendável que os participantes tenham participado do curso de dois dias: 
Avaliação Clínica e Intervenções Práticas para a Práxis: Da Ideação à Execução, pois este curso se 
baseará nas informações apresentadas no curso anterior. Os participantes são incentivados a 
trazer suas rodas de práxis. 

   

Conteúdo 

Introdução ao raciocínio clínico para integração e prática sensorial 

Raciocínio clínico e planejamento de tratamento para ideação 

Raciocínio clínico e planejamento de tratamento para planejamento motor, 
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Raciocínio clínico e planejamento de tratamento para sequenciamento, coordenação bilateral e 
seqüências de ação projetadas 

Nível: Avançado 

 
Formato: On-line ao vivo, necessita ter 100% de participação para certificado final via email. 

Material escrito será enviado por e mail, dias antes do curso.  

 

Teresa A. May-Benson, Sc.D., OTR / L, FAOTA, Presidente / Proprietaria da TMB Education, 
LLC e OTR, Inc., reconhecida palestrante e pesquisadora em integração sensorial. É autora da 
História Sensorial de Adultos/Adolescentes (ASH), da Avaliação GI e do Teste da Práxis 
Ideacional, além de inúmeros artigos e capítulos de livros sobre práxis, ideação e integração 
sensorial. Apresenta vasta experiência com crianças e adultos com autismo e uma formação 
clínica diversificada, tendo trabalhado em ambientes de escolas públicas e privadas, bem como 
em consultórios particulares. Foi presidente da Seção de Interesse Especial em Integração 
Sensorial da American Occupational Therapy Association, recebeu o Prêmio Virginia Scardinia 
de Excelência da AOTF, o Prêmio Alice S. Bachman da Rede de Terapia Pediátrica e o Prêmio 
Catherine Trombly da Associação de Terapia Ocupacional de Massachusetts. 
 

 

INVESTIMENTO 

1) Para associados ABIS com anuidade 2020 quitada 

*Curso 1 – R$ 750,00 

*Curso 2 – R$ 750,00 

*Curso 3 – R$ 750,00 

* Valores para Cursos comprados individualmente 

 

Combos 

Curso 1 + Curso 2 – R$ 1.380,00 

Curso 1 + Curso 3 – R$ 1.380,00 

Curso 2 + Curso 3 - R$ 1.380,00 

Curso 1 + Curso 2 + Curso 3 – R$ 2.025,00 
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2) Para Não associados  

*Curso 1 – R$ 910,00 

*Curso 2 – R$ 910,00 

*Curso 3 – R$ 910,00 

* Valores para Cursos comprados individualmente 

 

Combos 

Curso 1 + Curso 2 – R$ 1.675,00 

Curso 1 + Curso 3 – R$ 1.675,00 

Curso 2 + Curso 3 - R$ 1.675,00 

Curso 1 + Curso 2 + Curso 3 – R$ 2.457,00 

 

Valores à vista, com depósito bancário 

Pagamento parcelado no cartão de crédito – Via PagSeguro, com taxas e juros pagos 
diretamente pelo CONTRATANTE, de acordo com o número de parcelas 

 

Inscrição 

Cursos EXCLUSIVOS PARA TERAPEUTAS OCUPACIONAIS – inscrição condicionada ao envio da 
carteira profissional (CREFITO) 

Só serão aceitas inscrições pelo formulário abaixo 

https://forms.gle/fbHbBr4sSpfeQRUv5 

Após o preenchimento e envio do formulário, aguardar a confirmação e o envio das informações 
para o pagamento. 

A inscrição será efetivada com a confirmação do pagamento. 

 

Qualquer dúvida, enviar email para integracaosensorialbrasil@gmail.com 
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