
                                    
 

AVANÇADO DO MODELO SCERTS 

Treinamento Avançado de Implementação para 
Crianças/Indivíduos com Autismo e Condições de 

Neurodesenvolvimento Relacionadas 

 
 

Data: 23 e 24 de fevereiro de 2023 

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

 

Modalidade: Online pelo Zoom 

 
Palestrante: Amy C. Laurent, PhD 

 

Tópicos: 

 
 Visão geral da filosofia e currículo do modelo SCERTS (domínios e componentes) 

 Avaliação: O Currículo e Processo de Avaliação do SCERTS: Um processo de 

avaliação observacional centrado na criança e na família que fornece medidas 

mensuráveis de progresso e tomada de decisão baseada em dados. Opções de 

avaliação (abordagens de cima para baixo) 

 O Modelo SCERTS em Ação: Implementando o Trabalho SCERTS na Escola, Casa 

e Comunidade. Estratégias de implementação prática para coordenar metas e 

objetivos para crianças em três níveis de desenvolvimento: parceiro social, parceiro 

linguístico, parceiro de conversação 

 Abordagens para melhorar o apoio às famílias e o apoio entre os profissionais.  

 Estratégias para implementar e “mover para” o Modelo SCERTS 

 
 

Agenda - Treinamento Avançado de Implementação: 
 
Quinta-feira 23 de fevereiro 
9:00 am – 12:00 pm; 1:00 pm – 4:00 pm  
 
 Breve visão geral dos domínios e componentes SCERTS, princípios de prática 

 

 Treinamento no Processo de Avaliação e Currículo SCERTS: Um processo de 

avaliação observacional centrado na criança e na família que fornece medidas 

mensuráveis de progresso e tomada de decisão baseada em dados 

 

 



 Apresentação de casos infantis em vários níveis 

 

 SCERTS em ação: fazendo SCERTS funcionar na escola, em casa e na 

comunidade  

 

 
Sexta-feira 24 de fevereiro 
9:00 am – 12:00 pm; 1:00 pm – 4:00 pm 
 
 Estratégias de implementação prática para coordenar metas e objetivos para 

crianças em três níveis de desenvolvimento: parceiro social, parceiro linguístico, 

parceiro de conversação 
         
 Abordagens para melhorar o apoio às famílias e o apoio entre os profissionais 

 

 Fatores relacionados ao sucesso da implementação do Modelo SCERTS  

 

 


