A FOCUS, C.R.L. tem a honra
de apresentar em Portugal o

MODELO DENVER
de Intervenção Precoce
em Crianças com Autismo
Se pretende aprender a trabalhar de forma
eficaz com crianças com
Perturbações do Espetro do Autismo,
Autismo
inscreva-se nos workshops de
de formação que
vamos promover, os quais serão ministrados
pela Prof
rof.ª Doutora Sally Rogers
(Professora do Departamento de Psiquiatria e
Ciências do Comportamento da Escola de Medicina
da Universidade da Califórnia)

Workshops
INICIAÇÃO:
INICIAÇÃO: 8 novembro 2014 (Porto)
AVANÇADO:
AVANÇADO:10 a 12 novembro 2014
(Vale de Cambra)
~ Preâmbulo
É com muita satisfação que a FOCUS, C.R.L. acolhe pela
primeira vez em Portugal os Workshops de Iniciação e
Avançado de formação no Modelo Denver de Intervenção
Precoce (ESDM).
A FOCUS é uma Cooperativa de Solidariedade Social,
equiparada a IPSS, com âmbito nacional, cuja Missão
consiste em ser a especialista na oferta de projetos de vida
individualizados aos indivíduos com Perturbações Globais do
Desenvolvimento e Espetro de Autismo (P.G.D.E.A.).
Com esta iniciativa, pretendemos proporcionar às famílias e
profissionais que lidam diariamente com esta problemática,
a oportunidade de terem formação especializada em
Portugal, neste inovador modelo de intervenção com
evidência científica, que apoia a nossa Visão: Ser a
organização nacional de referência na conceção,
desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras
conducentes à participação ativa dos indivíduos com
P.G.D.E.A. na sociedade.
Na procura incessante da melhoria das condições de vida
das pessoas afetadas pelas P.G.D.E.A, a FOCUS CONVIDA,
todos os Pais, Famílias e Profissionais a participar neste
grande evento de desenvolvimento profissional e
educacional.

~ Modelo Denver de Intervenção Precoce
(ESDM)
No cerne do ESDM está a base do conhecimento empírico da
aprendizagem e desenvolvimento de bebés e crianças, e os
efeitos do autismo numa fase precoce. A Intervenção ESDM
é habitualmente prestada em casa, creche, jardim-deinfância ou centro por terapeutas formados e pais durante o
jogo espontâneo e as rotinas diárias.

O ESDM é uma intervenção baseada no relacionamento e
envolve pais e famílias. O objetivo do ESDM é aumentar o
nível do desenvolvimento em todos os domínios em crianças
com Perturbações do Espetro do Autismo, e destina-se
simultaneamente, a diminuir os sintomas do Autismo.
Esta intervenção foca-se, em particular, no estímulo das
competências socioemocionais, cognitivas e de linguagem
das crianças, uma vez que o desenvolvimento destes
domínios é particularmente afetado pelo Autismo.
O ESDM também utiliza uma abordagem baseada na
informação e empiricamente apoiada em práticas de ensino
que se revelaram efetivas a partir da investigação na análise
comportamental aplicada. O ESDM combina abordagens
comportamentais, baseadas no relacionamento, desenvolvimentais e lúdicas, num todo integrado que é padronizado e,
no entanto, completamente individualizado (Wagner &
Rogers, 2011).

University of CaliforniaCalifornia-Davis MIND Institute
TIME 2012 Top Ten Medical Breakthroughs:
“Hope for Reversing Autism”

Características
Características Distintivas
 É a única abordagem na intervenção precoce que
engloba todas as áreas do desenvolvimento
 A intervenção é realizada nos contextos naturais da
criança, utilizando-os como ambiente de aprendizagem
 Tem uma base de evidência empírica comparativamente
maior do que a grande maioria de outras abordagens,
uma vez que combina o conhecimento científico e prático
focando-se na produção de importantes resultados no
desenvolvimento das crianças
 É um modelo que proporciona interações positivas entre
crianças, pais e técnicos, tendo por base atividades
lúdicas
 O Livro (manual) e o Curriculum CheckList (instrumento e
processo de avaliação) contêm informações detalhadas
dos procedimentos de implementação deste modelo,
que serão de extrema utilidade para técnicos e pais, uma
vez que identificam importantes objetivos de
desenvolvimento e estratégias de aprendizagem

~ Formação no
ESDM
Após a inscrição no
workshop de nível iniciação,
o formando receberá o livro
“Intervenção Precoce em
Crianças com Autismo –
Modelo Denver para a
promoção da linguagem,
da aprendizagem e da
socialização”,
tradução
portuguesa do original da
autoria de Sally J. Rogers e

Geraldine Dawson, editada pela LIDEL Edições Técnicas.
Este livro representa assim o primeiro passo no processo de
formação, e será essencial para o restante percurso do
formando. Depois de o ler, há dois níveis de Workshops
disponíveis para formação no ESDM – Iniciação e Avançado,
para os quais deve trazer o seu livro. O livro está incluído no
preço do Workshop Iniciação. Para mais informações sobre o
livro, clique aqui.
O Workshop Iniciação, com a duração de um dia, aborda os
principais aspetos do ESDM de forma didática.
Está desenhado para participantes, com formações de base
diversificadas, incluindo profissionais, pais e outros
interessados. Não se destina a formar prestadores de
serviços certificados, mas é um passo no processo.
O Workshop Avançado decorre em 3 dias de aprendizagem
experiencial. Está disponível apenas através de candidatura
para profissionais com formação superior, que trabalham
regularmente com crianças com P.E.A. entre os 12 e os 48
meses de idade, que leram o livro de suporte à metodologia
e completaram o Workshop Iniciação. É o próximo passo em
direção à certificação como Terapeuta ESDM, mas não
fornece, por si só, a certificação. O Workshop Avançado
inclui sessões interativas com crianças com P.E.A., durante
as quais os profissionais praticam a implementação do
modelo completo com supervisão ao vivo.
Para se tornar um Terapeuta ESDM Certificado
Internacionalmente, os profissionais devem submeter
materiais que demonstrem a sua competência no ESDM,
após o Workshop Avançado. Os materiais serão avaliados de
acordo com a fidelidade ao modelo. Há três rondas de
submissão, que incluem vídeos e documentos de trabalho
do profissional utilizando o ESDM, bem como Feedback e
Coaching da performance alcançada.

~ Workshop Iniciação
Iniciação
Dia 8 de novembro
novembro de 2014, das 9h9h-17h
O Workshop Iniciação de um dia é aberto a profissionais e
pais que estão interessados em obter informações
detalhadas sobre esta intervenção baseada em evidências.

Programa
8h30
9h00
9h15
10h45
11h00
12h00
13h00
14h30
14h45
16h45
17h00

Acolhimento
Boas vindas, Objetivos, Visão Global
Origens e Filosofia do ESDM
Intervalo
Pacote de avaliação do ESDM
Almoço Livre
Construção do Programa de Intervenção
Intervalo
Intervenção ESDM
Sessão de Encerramento
Check Out e Certificados de Participação

Ministrado por
Sally J. Rogers,
Rogers, Ph.D, Professora do Departamento de
Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Escola de
Medicina da Universidade da Califórnia.

Objetivos/Competências
1. Identificar as bases teóricas do ESDM.
2. Descrever a avaliação do desenvolvimento das aptidões
das crianças.
3. Demonstrar conhecimento de como desenvolver objetivos
de ensino individualizados e de desenvolvimento
apropriados.
4. Descrever as práticas de ensino do ESDM e a fidelidade do
sistema.
5. Demonstrar compreensão de como manter um sistema
de dados e lidar com progressos limitados, quando
necessário.

Investimento
175€ - Para inscrições até 31 de julho de 2014
200€ - Para inscrições a partir de 1 de agosto de 2014
 No valor do workshop está incluído o livro, a checklist
curriculum, certificados e outros materiais a utilizar.
 A tradução simultânea poderá ser solicitada mediante
pagamento adicional de 5€.
 O pagamento pode ser efetuado até três cheques mensais
sendo a data limite do último 15 de setembro de 2014.
 Data Limite de Inscrição: 15 de setembro de 2014.
 Inscrições limitadas à capacidade do espaço. As
candidaturas serão analisadas pela ordem em que forem
sendo recebidas.

~ Workshop Avançado
Dias 10, 11 e 12 de novembro
novembro de 2014,
2014, das 9h9h-17h
Os participantes do Workshop de Iniciação que se
inscreverem no Workshop Avançado, vão aprender como
realizar terapia intensiva utilizando o ESDM. Os profissionais
serão agrupados em equipas de cinco elementos para
trabalhar num contexto de prática direta com crianças com
P.E.A. e supervisão na execução de um programa de
intervenção ESDM. Será fornecido Coaching e Feedback
sobre como gerar e incorporar um programa de ensino
adequado ao desenvolvimento em rotinas naturalistas para
jovens crianças com P.E.A.

Objetivos/Competências
1. Avaliar o nível de aptidões da criança em vários domínios
do desenvolvimento usando a Checklist Curriculum ESDM em
atividades lúdicas.
2. Identificar os pontos fortes e as áreas a investir através da
CheckList Curriculum ESDM.
3. Gerar objetivos para cada domínio com base no
Antecedente-Comportamento-Consequência.
4. Descrever as práticas de ensino do ESDM e a fidelidade do
sistema.
5. Criar objetivos trimestrais e sistemas de dados e lidar com
progressos fracos ou limitados da criança, quando
necessário.
6. Demonstrar compreensão de como manter um sistema
de dados e lidar com progressos limitados, quando
necessário.

7. Estabelecer objetivos de desenvolvimento incorporados
dentro de rotinas naturalistas lúdicas.
8. Auto-avaliar o uso de estratégias de intervenção técnica.

Pré-Requisitos
 Ter concluído o Workshop Iniciação.
 Trabalhar regularmente com crianças com idades entre os
12 e 48 meses com P.E.A.
 Ser profissional com formação superior.

Investimento
1.750€ - Para inscrições até 31 de julho de 2014
2.000€ - Para inscrições a partir de 1 de agosto de 2014

 Na eventualidade de, por motivos alheios à sua vontade,
não se poder realizar o programa de formação previsto,
reserva-se à Focus, C.R.L. o direito ao seu cancelamento,
que reembolsará a totalidade do valor pago a título de
inscrição, estando excluídas quaisquer outras pretensões,
seja a que título for.
 Reserva-se o direito à Focus, C.R.L. de efetuar alterações ao
programa previsto.

~ Inscrições
Inscrições
Nome:________________________________________
Morada:_______________________________________

 Data Limite de Inscrição: 15 de setembro de 2014.
 Inscrições limitadas à capacidade do espaço. As
candidaturas serão analisadas pela ordem em que forem
sendo recebidas.
 Consulte as nossas condições de financiamento.

Localidade:_____________________________________

~ Certificação Internacional Terapeuta ESDM

Telefone:______________________

Para ser Terapeuta ESDM certificado internacionalmente, os
profissionais devem submeter materiais que demonstrem a
sua competência no ESDM, após o Workshop Avançado. É
fornecida Supervisão e Coaching em todos os aspetos do
modelo, ao longo de seis meses, pela Universidade de
Califórnia-Davis MIND Institute, e os materiais serão
avaliados de acordo com a fidelidade ao modelo. Há três
rondas de submissões de fidelidade, que incluem vídeos e
documentos de trabalho do profissional utilizando o ESDM.
Os Profissionais devem apresentar os materiais ao seu
Formador nos prazos previstos.

Investimento
Sob consulta
Para mais informações acerca dos Workshops ou sobre o
Processo de Certificação, por favor contacte-nos:
 focuscrl2012@gmail.com
https://sites.google.com/site/esdmportugal/
www.facebook.com/pages/Cooperativa-Focus/
Fernando Barbosa: +351932360480
 Consulte as nossas soluções de financiamento, quer para
realizar o Workshop Avançado, quer para realizar a
Certificação Internacional em Terapeuta ESDM.
 Os participantes integrarão a nossa bolsa de Técnicos para
imediatas ou futuras contratações.

~ Cancelamento
 No caso do cancelamento de uma inscrição ser efetuado
até ao dia 15 de setembro de 2014, a Focus, C.R.L.
reembolsa a totalidade do valor pago, com exceção do
valor do livro, que será enviado ao participante inscrito.
 No caso do cancelamento de uma inscrição ser efetuado
após o dia 15 de Setembro de 2014, ou falta de
comparência do inscrito, não haverá lugar a qualquer
reembolso.

Código Postal:________ - ________
NIF:__________________________
B.I./C.C.:______________________
Email:________________________________________
Profissão: _____________________________________
Habilitações Académicas:__________________________
Em que Workshops se pretende inscrever:
Workshop de Iniciação (8 de Novembro de 2014)
Workshop Avançado (10 a 12 de Novembro de 2014)
Pretende tradução simultânea (1º Workshop):
Sim
Não
Formas de pagamento:
1. Preencha este formulário
focuscrl2012@gmail.com

e

envie-o

para:

Ou
Visite a página do Modelo de Denver de Intervenção Precoce
(ESDM) em https://sites.google.com/site/esdmportugal/ e
proceda à sua opção de inscrição pretendida.
2. Efetue uma transferência bancária no montante do valor
da inscrição que pretende realizar para o Nib: 0045 3160
40252766147 93
Ou
Envie o cheque no montante do valor da inscrição em nome
da Focus, C.R.L. para a morada: Cruz de S. Domingos,
Apartado 19, 3730-279 Vale de Cambra.

Modelo eleito pela
revista TIME em 2012
como um dos
10 principais progressos da Medicina

