
Caminhando pela Infância



O que é o congresso?

O I Congresso Caminhando pela Infância reúne toda a sua equipe em
prol de aprofundar sobre temas que englobam o desenvolvimento
infantil e como aplicá-los nas demandas que surgem no dia-a-dia. O
congresso trará não só referenciais teóricos, mas também como se
dá a atuação das profissionais e quais intervenções precisam ser

enfatizadas para um desenvolvimento pleno e saudável das crianças.  



Qual é o nosso objetivo?

Sabendo da importância em propagar os conhecimentos a respeito
das temáticas que serão abordadas, o congresso possui como

objetivo informar e oferecer um olhar atento sobre o
desenvolvimento infantil e o processo terapêutico, segundo a prática

clínica do Caminhando pela Infância.  

  



Onde será?

Quando?

O evento acontecerá de forma online, através da plataforma "Zoom

meeting". Para acessar a sala do congresso, os links do primeiro e segundo 

 dias estarão disponíveis no site www.caminhandopelainfancia.com.br na
"área do aluno", após a inscrição ser finalizada. 

Será realizado no final de semana dos dias 30 de abril e 01 de maio de 2022

(sábado das 8:30hs às 17:30hs e domingo das 8:30hs às 12:30hs) 



Qual o valor?

Como?

Para os congressistas que adquirirem sua inscrição nas primeiras 24 horas
após o lançamento no Instagram e no site do Caminhando pela Infância, o

primeiro lote será no valor de apenas R$99,90. Após esse período, o
segundo lote será R$149,90.  

O evento ocorrerá com o formato de palestras, sendo que estas não serão
disponibilizadas para serem assistidas posterior à data do evento.   



Público - alvo:

Certificado:

Pais, famílias, profissionais e estudantes que se interessam em adquirir
conhecimento e maiores possibilidades de desenvolvimento de maneira

leve, prazerosa e alegre.  

Carga Horária e Certificado de: 20 horas.
O certificado será enviado em formato pdf, por e-mail, em até uma semana
após a conclusão do evento. Será emitido somente com uma frequência de 

 100% da participação do congressista.  



Cronograma:

08:30 - Abertura  

9:00 - Fga. Juliana Bitar: O olhar para além do diagnóstico

9:50 - Psi. Iglê Cardoso e Fga. Evellyn Carvalho: Reflexos
de um vínculo afetivo bem estabelecido. Relevância de
uma sessão integrada entre psicologia e fonoaudiologia.

10:40 - Psi. Camila Campos e Educ. Fis. Luana: A
importância das experiências, mediações e intervenções
terapêuticas e escolares para o desenvolvimento.

14:00 - Psi. Ludmylla e Pedag. Jéssica: Alfabetização: 
quando e como? 

PRIMEIRO DIAPRIMEIRO DIA  

14:50 - Psi. Juliana Favoretto: O brincar como técnica 
terapêutica
15:30 - Dra. Isabella Santiago: O impacto da pandemia 
no desenvolvimento 

17:30 - Encerramento do primeiro dia  

10:10 - A importância do envolvimento familiar no 
neurodesenvolvimento

08:30 - MT. Kelly e MT. Hellen: Musicoterapia Grupal e
suas possibilidades no desenvolvimento infantil 

09:20 - Fga. Bianca Sudário e Fga. Laura del Rio: onde está 
a fala que deveria estar aqui?

08:30 - Abertura 

11:00 - Sessão de perguntas

12:30 - Encerramento do evento 

SEGUNDO DIASEGUNDO DIA  



Palestrantes:

Fonoaudióloga, pós-graduada em Voz com aprofundamento em Motricidade Orofacial pelo CEFAC.

Terapeuta Prompt nível II pelo The Prompt Institute. Capacitada pelo Método Multigestos. Atua com
diagnóstico e intervenção nos transtornos do neurodesenvolvimento, atrasos na fala e Apraxia de Fala
Infantil.

Fga. Juliana Bitar

 

 Fonoaudióloga, pós graduada em Linguagem pelo CEFAC - Brasília, aprimoramento em fonoaudiologia
pediátrica e neonatal, nível I do método PECS. Método Rest. Tem experiência em atendimentos de crianças
com atraso do neurodesenvolvimento e estimulação precoce.

Fga. Evellyn Santana

Psicóloga, terapeuta DIR/Floortime e pós-graduada em atendimento de criança e adolescente. Responsável
pela Instituto Terapêutico da criança-Caminhando pela Infância, na unidade de Anápolis. Atua com crianças
com atraso do neurodesenvolvimento, intervenção precoce e alteração de comportamento. Acompanha o
ambulatório de Neuropediatria do Hospital das Clínicas.

Psi. Iglê Cardoso



Palestrantes:
Bacharel e Licenciada em educação física. Especialização em Atendimento Educacional
Especializado(AEE), Neuropedagogia e Psicomotricidade. Líder de sala na Colônia de Férias Terapêutica
da Girafa Gigi e no Centro de desenvolvimento Infantil, responsável pela sala de Psicomotricidade. Atua
em atendimento clínico e escolar, pelo Caminhando pela Infância. Experiência em estimulação precoce,

assim como habilitação e Reabilitação de crianças com Atrasos do Neurodesenvolvimento e Síndromes.

Luana Rodrigues

Psicóloga graduada pela PUC-GO. Psicóloga Clínica e Escolar. Coordenadora Centro de Desenvolvimento
Ifantil. Professora de pós graduação em Psicologia Desenvolvimento Humano (ICG). Líder de sala do
Centrinho e da Colônia de Férias Terapêutica da Girafa Gigi. Possui experiência como acompanhante
terapêutica (AT) escolar e domiciliar.

Psi. Camila Campos

Pedagoga, Especializada em Psicopedagogia; Por muitos anos foi professora regente dos primeiros anos
iniciais. Líder de sala na VI E VII Colônia de Férias Terapêutica da Girafa Gigi, e no Centro de
desenvolvimento Infantil Caminhando Pela Infância, responsável pela sala de Cognição. Atua em atendimento
clínico e escolar, em crianças com atraso do Neurodesenvolvimento e Síndromes, pelo Caminhando pela
Infância. 

Jéssica Silva



Palestrantes:

Psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) com ênfase em atendimento de
criança e adolescente. Psicóloga Clínica Infantil no Caminhando Pela Infância. Com experiência em
crianças com desenvolvimento atípico e atuação em contexto escolar. Pós graduanda em psicologia do
desenvolvimento e aprendizagem.

Psi. Ludmyla Quirino

Psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com ênfase no atendimento de crianças.
Atendimento clínico no Caminhando pela Infância; Terapeuta DIR/Floortime em formação (ICDL); Pós-
graduanda em Neuropsicologia (Incantato); Experiência em atendimentos com crianças com atrasos no
neurodesenvolvimento.

Psi. Juliana Favoretto

Pediatra, pós-graduada em Neuropsiquiatria da Infância e Adolescência, com área de atuação em Pediatra do
Desenvolvimento e Comportamento. Chefe do Ambulatório de Pediatria do Desenvolvimento e
Comportamento do Hospital das Clínicas e preceptora da Residência de Pediatria deste mesmo Hospital.

Dra. Isabella Santiago



Palestrantes:

Graduada em Fonoaudiologia com mérito acadêmico Summa Cum Laude pela PUC-GO. Atua 

 com foco nos: transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos motores da fala e atrasos de
fala. Cursando: MultiGestos Fala para Fonoaudiólogos e Aprimoramento em Linguagem Oral
Infantil. Capacitada para aplicação do PROTEA-R-NV: Sistema de Avaliação da Suspeita de
Transtorno do Espectro Autista pelo caminhando pela infância.

Fga. Bianca Sudário

 

 Fonoaudióloga pela PUC-GO. Cursando: aprimoramento em Linguagem Oral Infantil, já foi
líder de sala e participou da coordenação da Colônia de Férias Terapêuticas da Girafa Gigi. É
alfabetizadora multigestos e atua com foco em: transtornos do neurodesenvolvimento,

transtornos motores de fala e atrasos de fala. Realiza atendimentos clínicos e home care.

Fga. Laura del Rio

 

Musicoterapeuta graduada pela UfG. Por muitos anos voluntária no musical para crianças Autistas, foi
musicoterapeuta no Projeto  Oficina  de Artes e oficina Musicoterapêutica apoiado pelo conselho
municipal dos direitos da criança e do adolecente - CMDCA, promovendo a inclusão social e melhora na
qualidade de vida de crianças e adolescentes. Atua em atendimento clínico e escolar, em crianças com
atraso do neurodesenvolvimento e síndromes, pelo Caminhando pela Infância.

Hellen Roque



Psicóloga; Neuropsicóloga; Doutoranda em Psicologia pela Universidade Internacional Iberoamericana com ênfase
em Psicologia e Educacão; Mestre em Psicologia pela PUC-GO com ênfase Psicopatologia e Psicologia da Saúde;

Especialista em Neuropsicologia pelo Instituto Albert Einstein; Expert Training Leader - Certificada
Internacionalmente como Terapeuta DIR/Floortime (ICDL/Profectum); Especialista em Gestalt-Terapia pela PUC-

GO; Especialista em Transtorno do Espectro Autista pelo Centro Universitário Celso Lisboa; Autora da Coletânea
Infantil – Caminhando Pelas Diferenças – 05 volumes; Autora do Livro: Criança Diagnosticada com Transtorno do
Espectro Autista: Interface entre o Floortime e a Gestalt-terapia; Atua com diagnóstico e intervenção precoce nos
transtornos do neurodesenvolvimento e supervisões de caso; Idealizadora e responsável pelo Caminhando Pela
Infância e pelo Projeto Clínica-Escola Centro de Desenvolvimento Infantil - Centrinho; Professora Efetiva ICDL.

Palestrantes:  

Estudou Teoria Musical, Canto Popular e Canto Coral no Centro Cultural Gustav Ritter (2001 – 2005). Bacharela em

Musicoterapia – UFG (2008), atua desde então com estimulação musical com bebês e crianças, passando por diferentes escolas

(Escola Música e Bebê e Tutti Escola de Música), atendimentos home care e clínicas (Damaceno Terapêutico). Possui licenciatura

em Canto Lírico –UFG. Participou de grandes projetos musicais em Goiânia. Em 2018 realizou o Lançamento do Livro Infantil e

Clipe: Mundo Azul (Novelo de Contos) em parceria com o cantor, estudante de física e autista Maurício Garcêz, e em 2021 lança

dois clipes: Preguiça e Mundo Particular com o mesmo. Em abril de 2019 funda o Instituto Vida Sonora, a primeira clínica de

musicoterapia de Goiás. Em Fevereiro de 2020 dirige o Projeto Autismo no Palco. 

 

Ms. Maria Paula Chaim

Kelly Tobias



 

 

 

cursoscpi01@gmail.com

@caminhandopelainfancia

www.caminhandopelainfancia.com.br

(62)98260-9945


