
1 
 

Fabiana Abreu Prado de Alencar 

Terapeuta Ocupacional - CREFITO3/ 5786 

 

 

Contato: 

Celular: (11) 98898-3137 

CEPEC: (11) 3721-3589 / 3721-6200 

fafa.alencar@gmail.com 

 

Graduação: 

Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Fevereiro de 1996 a julho 2000 

 

Pós-graduação: 

Especialização em Terapia Ocupacional Dinâmica pelo Centro de Estudos de Terapia 

Ocupacional (CETO) Março de 2000 a julho de 2004 

 

Especialização em Síndrome de Down pelo Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São 

Paulo (CEPEC-SP) Março de 2005 a Janeiro de 2007 

 

Participação em Workshop do Currículo “Handwriting without tears” em Atlanta/GA  

Agosto de 2003 

 

Participação em Workshop do instrumento de avaliação de escrita “Print Tool” em Pittsburgh/PA  

Outubro de 2010 

 

 

Experiência Profissional: 

 Escola Britânica de São Paulo – Saint Pauls School Terapeuta Ocupacional acompanhante de 

processo de inclusão escolar de criança com comprometimento neurológico na referida instituição 

de ensino. 

Agosto de 1999 a Junho de 2001 
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 Hospital Infantil Darcy Vargas 

Terapeuta Ocupacional com atuação nos setores de enfermaria, ambulatório e UTI com crianças 

e adolescentes de 0 a 18 anos. Realização também de grupo de atividades com acompanhantes 

de enfermaria e UTI. 

Junho de 2001 a Agosto de 2003 

 

 Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar (CIAM) Terapeuta Ocupacional Coordenadora de 

Programa de Educação Para e Pelo Trabalho e assistente de coordenação do Centro de 

Educação e Desenvolvimento (CED) – CIAM Maio de 2003 a Julho de 2007 

 

 Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo (CEPEC-SP) Terapeuta Ocupacional do 

CEPEC-SP, realizando atendimento clínico individual a crianças com comprometimento 

intelectual e comportamental, assim como acompanhamento ao processo de inclusão escolar das 

mesmas. 

Outubro de 2001 até o presente momento 

 

 Organização e participação como palestrante responsável pelo curso “A linguagem escrita em 

crianças com Síndrome de Down na fase pré- escolar” em parceria com a fonoaudióloga Dra. 

Valéria Mondin Alabarse dos Santos. 

Setembro de 2009 a Setembro de 2011 

 

 Participação como professora convidada junto à disciplina ”Terapia Ocupacional em Deficiência 

Mental e Distúrbios Globais do Desenvolvimento” do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade 

de Medicina da USP Maio 2010 e Março 2011 

 

 Responsável por capacitação de equipe de Terapia Ocupacional infantil da AACD nos conceitos 

do Currículo “Handwriting without tears” 

Novembro 2011 

 

 Participação como professora convidada no Curso de Capacitação em Síndrome de Down, 

organizado pelo CEPEC-SP. 

Março/2012 e Agosto/2014 

 



3 
 

 Organização e participação como palestrante responsável pelo curso “Prontidão à escrita e 

adaptação de materiais na inclusão" em parceria com a fonoaudióloga Dra. Valéria Mondin 

Alabarse dos Santos. 

Julho a Novembro de 2013 

 

 Organização e participação como palestrante responsável pelo curso "Alfabetização numérica e 

escrita na Síndrome de Down" em parceria com a fonoaudióloga Dra. Valéria Mondin Alabarse 

dos Santos 

Outubro/2014 até o presente momento 

 

 


