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 Visão geral 

o Os cursistas devem ter completado a oficina ESDM introdutória antes de fazer a oficina ESDC 

avançada.  Caso a oficina introdutória não tenha sido completada, a participação do cursista 

na oficina avançada não será reconhecida e o cursista não será elegível para se cadastrar na 

lista do MIND Institute. 

o Será emitido um certificado de participação após a finalização da oficina.  Os cursistas devem 

participar de todas as sessões para receber o certificado. 

o Antes da primeira sessão, os cursistas devem fazer upload de uma sessão de terapia de 15-20 

minutos que será revisada pelo treinador.  Antes e durante o treinamento, os cursistas deverão 

fazer upload um mínimo de 5 vídeos (de 15 minutos cada) para serem revisados pelo 

treinador. Os cursistas poderão ser solicitados que enviem vídeos adicionais. 

o Será requerido um trabalho independente entre sessões, os cursistas deverão garantir que 

eles têm acesso a trabalhar com a criança e que eles são capazes de gravar partes da terapia.  

Os cursistas são responsáveis por obter a permissão das famílias para a gravação dos vídeos. 

o Serão programadas oito sessões via zoom. A agenda marca sete sessões, a oitava será usada 

se necessário.  Cada sessão terá duas horas de duração com um intervalo de 10 minutos. 

o Taxas adicionais para os cursistas: 

o Se você quiser se tornar um terapeuta ESDM certificado, deve finalizar o processo de 

certificação posterior à oficina.  Isso envolve enviar uma série de documentação e 

vídeos para o treinador durante um período de 9-12 meses.  A taxa atual para isto é de 

US$ 2500, pagada diretamente ao treinador.  (Os cursistas podem se aproximar de 

outros treinadores para obter a certificação pós-oficina. Esteja ciente de que os 

treinadores poderão cobrar taxas diferentes). 
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Agenda tentativa 
 

Sessão 1  
  

Preparação 

 Revisar as classificações de fidelidade no manual ESDM. Tenha o manual com você para a sessão. 

Primeira metade da sessão 

 Apresentação do grupo 

 Revisão dos objetivos da oficina 

 Revisão dos objetivos pessoais 

INTERVALO DE 10 MINUTOS 

Segunda metade da sessão 

 Assistir a atividade do vídeo e realizar a codificação de fidelidade de forma grupal.  

 

Sessão 2 
  

Preparação 

 Familiarizar-se com a lista de verificação do currículo (CC).   

 Revisar como redigir os objetivos (a partir da sua oficina introdutória ou do manual ESDM). 

 Gravar um mínimo de 15 minutos de você implementando a CC com sua criança.  Fazer upload do 

vídeo. 

Nota: Certifique-se de solicitar os objetivos dos pais  

 Prática da CC com o cliente. Revisaremos partes do vídeo. 

Primeira metade da sessão 

 Reunião para discutir a CC 

 Revisar como pontuar a CC 

 Revisar como escolher os objetivos a partir da CC 

INTERVALO DE 10 MINUTOS 

Segunda metade da sessão 

 Redigir os objetivos e os passos juntos, liderados pelo treinador 
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Sessão 3 
  

Preparação 

 Redigir dois objetivos e passos por domínio independentemente e trazer para a próxima sessão 

o Nota: devem se ajustar aos objetivos dos pais 

 Fazer upload de um vídeo que demonstre uma Rotina de Atenção Coordenada com sua criança. 

10-15 minutos de duração. 

 Praticar 4 partes das Rotinas de Atenção Coordenada (RAC) 

Primeira metade da sessão 

 Verificar os objetivos e os passos com o grupo 

 Revisar modelos para coletar dados e compartilhar amostras 

o Dever de casa: elaborar uma planilha com dados para você e tentá-lo com a criança 

no seu caso na próxima sessão  

INTERVALO DE 10 MINUTOS 

Segunda metade da sessão 

 Assistir um vídeo de atividade de Rotinas Sociais Sensoriais (RSS) e da fidelidade do código  

 

Sessão 4 
  

Preparação 

 Praticar a RSS  

o Gravar um vídeo e pontuar a fidelidade 

 Coletar dados para o formulário de objetivos redigidos para a criança 

 Enviar vídeos de RSS e a planilha de dados  

Primeira metade da sessão 

 Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão 

 Os cursistas assistem e codificam a fidelidade  

INTERVALO DE 10 MINUTOS 

Segunda metade da sessão 

 Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão 
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 Os cursistas assistem e codificam a fidelidade  

 

 

Sessão 5 
  

Preparação 

 Gravar outro vídeo com a criança 

 Completar a RAC e a planilha de dados  

Primeira metade da sessão 

 Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão 

 Os cursistas assistem e codificam a fidelidade  

INTERVALO DE 10 MINUTOS 

Segunda metade da sessão 

 Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão 

 Os cursistas assistem e codificam a fidelidade  

 Como equipe, estabeleceremos objetivos pessoais para a Sessão 6 

o Observar áreas que requeiram coaching adicional 

o Identificar áreas dos pontos mais fracos 

 

Sessão 6 
  

Preparação 

 Individualizar com base nas necessidades e pontos fortes dos cursistas 

Primeira metade da sessão 

 Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão 

 Os cursistas assistem e codificam a fidelidade  

INTERVALO DE 10 MINUTOS 

Segunda metade da sessão 

 Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão 

 Os cursistas assistem e codificam a fidelidade  

 

Sessão 7 
  

Preparação 
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 Começar a avaliação 

 Coletar dados em uma sessão inteira e verificar sua própria fidelidade 

 Praticar usando outras apostilas e ferramentas 

o Considerar fazer outra lista de verificação que inclua: requerimentos para uma boa 

sessão; dados coletados; ambos os tipos de RAC; mudar de local; abordar todos os 

domínios que podem ser usados 

Primeira metade da sessão 

 Sessão final. Comentários de encerramento e perguntas 

 Discutir como tornar-se um treinador certificado 

 Solicitar feedback 

 Fazer planos futuros  

INTERVALO DE 10 MINUTOS 

Segunda metade da sessão 

 Programado para o mesmo período de tempo, mas pode finalizar antes se for adequado.  

 


