Plataforma Inclusão
Exemplo de Boas Praticas - 1
Título: Espaço Ludoteca
Nome da instituição promotora: Centro ABCReal Portugal, Crl
Endereço, contactos:
Rua Nossa Senhora do Cabo, nrº 7
Presidente: Carlos França
Telemóvel: 967607054
endereço eletrónico:Carlos.franca@centroabcreal.com
Coordenadora Geral: Albertina Marçal
Telemóvel: 964042747
endereço eletrónico: a.marcal@centroabcreal.com
Breve caraterização da instituição /escola/empresa (Área de trabalho, nº de trabalhadores,
horário de trabalho)
O Centro ABCREAL Portugal, Crl é uma Cooperativa de Solidariedade Social. Instituição sem fins
lucrativos, fundada em Setembro de 2008, responsável pela implementação em Portugal do
primeiro Centro de Intervenção Comportamental, baseada no método “Applied Behavior Analysis”
(ABA) para crianças jovens e adultos com Autismo, um tratamento com o maior índice de sucesso
cientificamente comprovado, desde há cerca de 30 anos nos Estados Unidos da América do Norte.
O Centro ABCReal Portugal é em Portugal o único centro de intervenção terapêutica intensiva
especializado em Autismo. O Centro ABCReal Portugal é o único Centre-Based Programs
português, o que significa Programa Base em Centro ou Centro de Autismo. Funciona assim, como
uma escola onde acriança entra em intervenção intensiva para ser devolvida o mais rápido possível
à escola regular.
O Centro é supervisionado técnica e cientificamente por uma das mais antigas e prestigiadas
organizações mundiais especializada no domínio das Perturbações Gerais do Desenvolvimento, a
Applied Behavior Consultants, instituição americana com sede em Sacramento, na Califórnia,
(www.appliedbehaviorconsultants.com).
Estamos representados em 9 espaços em Portugal, distribuídos por Lisboa, Margem Sul e grande
Porto. Empregamos actualmente 25 técnicos a quem oferecemos formação especializada. O horário
normal de funcionamento do Centro tem início às 09H00 e encerra às 19H00.
Nome da oficina de competências: Ludoteca
Tema da oficina de competências: Socialização, Auto-ajuda e Competências Profissionais
Breve caracterização da oficina de competências
O Espaço Ludoteca funciona desde Fevereiro de 2009 e promove:
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Treino de competências Sociais através do criação de oportunidades de aprendizagem em
contexto real, como por exemplo, treinar o saber estar à mesa, estar num espaço público
sem que os outros se apercebam que é um indivíduo com um qualquer tipo de problemas
comportamentais,
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Treino de competências de auto-ajuda, por exemplo, aprender a atar os atacadores, tratar
corretamente dasua higiéne pessoal, treinar o saber vestir-se e despir-se. Treinar todas as
funções de modo a promover uma maior autonomia do individuo.
Reforço de competencias académicas, Por exemplo criar oportunidades de aprendizagem
das matérias que estão a ser dadas na escola, através da ajuda na elaboração dos trabalhos
de casa.
Ensino de competências profissionais, por exemplo ensinamos as nossas crianças a
confecionar as suas refeições.

Papel do mediador/professor/monitor/instituição
Os nossos técnicos desempenham uma função muito importante ao trabalharem todas as
competências que queremos ver desenvolvidas nas crianças que atendemos, como também,
extendendo a nossa intervenção à ajuda que oferecemos aos Pais diariamente através de um
acompanhamento muito próximo.
Contributos para a inclusão das pessoas com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA)
Com a nossa intervenção as crianças têm registado progressos notórios em todos os níveis de
atuação, sendo que desta forma contribuímos para uma maior autonomia dessas crianças,
contribuindo para uma melhor inclusão social.
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