
INTRODUÇÃO DO MODELO SCERTS

Uma abordagem educacional abrangente para pessoas com
transtornos do espectro do autismo e deficiências

relacionadas

Data: 20 de maio del 2022

Hora: 9:00 ás 16:00hs (horário da Argentina)

Modalidade: Online pelo Zoom

Palestrante: Barry Prizant

Barry Prizant tem mais de 50 anos de experiência como acadêmico clínico,

pesquisador e consultor de programas para crianças e idosos com transtornos do

espectro do autismo (TEA) e deficiências relacionadas ao desenvolvimento

neurológico e suas famílias. É fonoaudiólogo e possui o Certificado de Competência

Clínica (CCC-SLP) da American Speech-Language-Hearing Association. Ele atuou

como professor titular de distúrbios de comunicação na Southern Illinois University e

no Emerson College em Boston, onde desenvolveu cursos especializados em

deficiências de linguagem e autismo nos programas de mestrado e doutorado.

Seus interesses clínicos e de pesquisa incluem a identificação precoce de crianças

pequenas com deficiência, o impacto da deficiência infantil na família, apoio e

tratamento centrado na família, compreensão da linguagem e as características

comunicativas de crianças com deficiências sociocomunicativas, incluindo TEA, e as

relações entre distúrbios de comunicação e distúrbios emocionais/comportamentais

em crianças.

Publicou mais de 130 artigos e capítulos sobre autismo, distúrbios de comunicação na

infância e desenvolvimento infantil, e ministrou mais de 900 seminários. Atuou nos

conselhos editoriais de seis revistas acadêmicas e escreveu uma coluna regular para

o Autism Spectrum Quarterly por cinco anos.



Barry é co-autor do livro Autism Spectrum Disorders: A Developmental and

Transactional Perspective (2000), Assessment Instruments, Rating Scales

Comunicação e Comportamento Simbólico (CSBS) (1993) e CSBS Developmental

Profile (2002) (com a Dra. Amy Wetherby).

Na última década, o trabalho de Barry e colegas também se concentrou no

desenvolvimento do modelo SCERTS para pessoas que têm ou estão em risco de

dificuldades de comunicação social, incluindo autismo, e suas famílias. O modelo

SCERTS é uma estrutura baseada em evidências que está sendo implementada em

uma dúzia de países.

Sobre o curso:

O Dr. Prizant fornecerá uma visão geral do modelo SCERTS, um modelo abrangente

baseado em evidências para apoiar o desenvolvimento de crianças e idosos com

autismo e deficiências relacionadas e suas famílias. O modelo SCERTS aborda

diretamente as principais áreas de desenvolvimento de comunicação social, regulação

emocional e suporte transacional. É uma abordagem individualizada baseada em

extensa pesquisa sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano e

transtornos do espectro do autismo. Não é exclusivo de outras abordagens no sentido

de que práticas e estratégias de outras abordagens podem ser incorporadas em um

programa Modelo SCERTS. O modelo usa um sistema de avaliação observacional

abrangente baseado em currículo e é projetado para atender às diversas

necessidades de crianças com uma ampla gama de habilidades e suas famílias na

escola, em casa e na comunidade, usando uma abordagem que respeita e integra o

conhecimento e a prática de uma variedade de disciplinas.

Objetivos:

1. Os participantes poderão identificar 3 domínios e seus componentes no modelo

SCERTS que são usados   nos esforços de avaliação e intervenção.

2. Os participantes poderão aplicar três dos princípios orientadores do Modelo
SCERTS.

3. Os participantes aplicarão estratégias do Modelo SCERTS para apoiar alunos e pais

nas escolas.



Conteúdo:

• Domínios SCERTS: domínios de comunicação social, regulação emocional e suporte

transacional

• Valores fundamentais e princípios da prática educacional da SCERTS

• Exemplos de metas e estratégias em 3 níveis de desenvolvimento para:

- Comunicação Social: Comunicação espontânea funcional, compartilhando

emoções e desenvolvendo relacionamentos com adultos e crianças.

- Regulação emocional: Apoiar a autorregulação e a aprendizagem mútua, a

experiência emocional positiva, a prevenção e redução de comportamentos

problemáticos.

- Apoio Transacional: Apoiar crianças e membros da família fornecendo apoio

interpessoal e de aprendizagem (por exemplo, apoio visual) e apoio emocional

em todos os aspectos da programação, incluindo apoio de pares em ambientes

inclusivos.


