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JUSTIFICATIVA
Considerando o contexto atual de distanciamento social, ocasionado pela
pandemia da Covid - 19, período que por força maior, as unidades escolares
encontram-se fechadas e a rede municipal de ensino de Caucaia atuando de forma
remota, o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado - NAPE apresenta esse
material digital para as unidades escolares a fim de contribuir com a comunidade
escolar no processo educativo dos estudantes que apresentam necessidades
educacionais específicas.
Dessa forma, temos como objetivos:
● Apresentar as principais características do Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA);
● Sugerir dicas de atividades e estratégias pedagógicas que favoreçam o
trabalho com os estudantes participantes da Educação Especial Inclusiva que
apresentam essa condição diagnóstica;
● Apoiar e levar informações aos profissionais de diferentes áreas que atuam ou
poderão atuar junto a esse público, para que em conjunto, possam auxiliar de
forma efetiva o desenvolvimento das crianças com TEA.
A Desconstrução de possíveis mitos e preconceitos é um importante passo
neste processo, de modo que o presente material pretende ser mais um agente de
informação para a promoção de uma escola cada vez mais inclusiva e para todos.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a presença do termo Autismo tornou-se cada vez mais
recorrente em diversos contextos e espaços sociais, sobretudo, no ambiente escolar,
sendo comum recebermos estudantes com essa condição diagnóstica em nossas
salas de aula.
Diversos autores, como Khoury et al. (2014), Bez (2014), dentre outros,
classificam o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) como um transtorno do
neurodesenvolvimento, com prejuízos variados na comunicação, na interação social
e no comportamento.
Em geral, sujeitos com TEA apresentam padrões de atividades, interesses e
comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados, com a presença de
dificuldades sensoriais (90% dos casos) e algum grau de comprometimento cognitivo
(75% dos casos).
Segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que
1 a cada 100 pessoas no mundo possuem algum nível de Autismo, com maior
prevalência entre meninos do que em meninas. As causas ainda são desconhecidas,
mas acredita-se que fatores genéticos, gestações tardias, doenças durante à
gravidez, dentre outros fatores, são importantes condições para o aparecimento do
transtorno na maioria dos casos. Os sintomas derivam de prejuízos no
desenvolvimento global da criança, afetando a linguagem verbal e não verbal; a
capacidade expressiva; o estabelecimento de relações com outras pessoas e forte
apego a rotinas e interesses. Em sujeitos com TEA, o comprometimento das funções
e conexões neuronais levam a uma inflexibilidade a situações, sentimentos e
atividades da vida diária, bem como a formação do chamado “cérebro social” e das
habilidades adaptativas.
Com as diversas políticas inclusivas produzidas desde a década de 1990,
sobretudo no âmbito educacional, as pessoas com TEA e outras necessidades
específicas conquistaram o direito a participarem do mesmo espaço escolar de outros
sujeitos, rompendo, assim, com práticas de segregação comuns até aquele momento.
Portanto, tornou-se um dever fundamental da escola garantir o acesso e a
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permanência de todos os estudantes, independente de suas características, como
requer um ensino verdadeiramente inclusivo.
É necessário conhecermos cada vez mais esses estudantes e assim
colaborarmos com esse objetivo, intervindo de forma efetiva em nosso trabalho
pedagógico.

1. O que é o Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.
O Espectro Autista ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba alguns
diagnósticos que variam conforme a área de menor ou maior prejuízo para o indivíduo:
nas áreas da habilidade social, comunicação e comportamental (comportamentos
restritivos, estereotipias e repetitivos).
Habilidade Social: É comum que as crianças com autismo, já nos primeiros
meses de vida, não atendam quando chamadas pelo nome, não olhem nos olhos, não
sorriam em resposta a um sorriso. Elas podem não gostar de colo, parecem
indiferentes a outras pessoas como se preferissem estar sozinhas. Elas podem
resistir à atenção ou aceitar passivamente abraços e carinhos. Mais tarde, elas
raramente procuram conforto ou respondem aos momentos de raiva ou afeto dos pais
de uma maneira esperada. Crianças com autismo também são mais lentas em
aprender a interpretar o que os outros estão pensando e sentindo. Sinais sociais sutis
como um sorriso, um piscar de olhos, ou uma careta, podem ter pouco significado.
Com dificuldade para perceber o que “está por baixo dos panos”, podem interpretar
frases de maneira literal, ou seja, compreendem tudo ao pé da letra.
Comunicação: Normalmente, a forma da criança se comunicar é muito ampla
e engloba tanto a linguagem direta verbal como as formas mais sutis da linguagem
não verbal. Em crianças diagnosticadas com autismo é comum que haja prejuízo na
comunicação: algumas crianças falam e balbuciam durante os primeiros meses de
vida, mas logo param. Outras crianças emitem palavras isoladas, ou sons. Há
também crianças que repetem palavras ou frases inteiras (ecolalia) fora de contexto
e sem propósito comunicativo. Entretanto, há crianças que começam a falar cedo de
maneira correta, fluente e coloquial, porém, podem usar a linguagem de maneira
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incomum e fora do contexto. As pessoas diagnosticadas com autismo podem ter
dificuldade de comunicar o que precisam. Como resultado, podem usar formas
inadequadas de expressão, tais como, simplesmente, gritar ou pegar o que querem.
Ensinar formas alternativas de comunicação, mesmo que não seja a fala, pode trazer
imensos ganhos no sentido de substituir esses comportamentos inadequados.
Comportamentos

e

interesses

restritos

e

repetitivos:

Crianças,

adolescentes e adultos diagnosticados com autismo podem apresentar menor
habilidade no controle muscular e exibir comportamentos estranhos como
movimentos repetitivos sem nenhum motivo aparente. Podem passar horas alinhando
seus carros e trens, ao invés de usá-los para brincar. Se alguém move um dos
brinquedos, a criança pode ficar tremendamente chateada e irritada. Crianças com
autismo, muitas vezes, precisam e procuram ter previsibilidade do seu ambiente. Uma
pequena mudança em qualquer rotina como fazer refeições, vestir-se, tomar banho,
ir para a escola em um horário diferente do predeterminado e fora do caminho
habitual, pode ser extremamente perturbadora.

2. Quais os sinais de alerta para os quais pais e professores
devem estar atentos no desenvolvimento da criança?
●

Reduzida manutenção do contato visual;

●

Atraso na aquisição da linguagem;

●

Não responder ao ser chamado pelo nome, parecendo surdo;

●

Risos e movimentos pouco apropriados e repetitivos, constantemente

ou quando entusiasmado;
●

Manipulação de dedos ou mãos de forma peculiar;

●

Repetição constante, para si mesmo, de frases e conteúdos que ouvem

de diálogos, desenhos animados, filmes, documentários, etc.
●

Produção frequente de vocalizações sem uso funcional;

●

Isolamento social, interagindo menos do que o esperado para crianças

da sua idade;
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●

Preferência por interações com adultos, conversando por muito tempo

sobre tópicos avançados para a sua faixa etária;
●

A intenção comunicativa e a interação ocorrem preferencialmente para

suprir as suas necessidades e/ou explanar os tópicos de seu interesse;
●

Manipulação de objetos e brinquedos de maneira não habitual;

●

Presença de respostas anormais a barulhos e tato;

●

Prejuízo da crítica em relação a situações de perigo;

●

Capacidade de imaginação, fantasia e criatividade reduzidas;

●

Interesses específicos muito exagerados, que comprometem as

interações sociais com colegas e rigidez no comportamento e rotinas.

3. Orientações e Sugestões
Para ajudar os pais e professores neste momento tão delicado com
aulas remotas, sugerimos algumas dicas para orientá-los no planejamento das
atividades, bem como no momento da orientação para fazer as atividades. É
importante notar que não é preciso implementar todas as dicas para todos os alunos.
Cada aluno é único, e o que funciona para um aluno com autismo talvez não funcione
para outro.
I. Aposte na comunicação visual - prefira explicar e ilustrar conteúdos
apoiando-se em figuras, quadros, fotos, objetos reais e demonstrações físicas.
II. Opte por dividir as atividades - exercícios e tarefas em partes – em vez
de pedir que o aluno faça, por exemplo, cinco operações matemáticas ou escreva dez
frases de uma vez, sugira primeiro que ele comece com duas ou três.
III. Comece pelas tarefas mais fáceis e deixe as tarefas mais complexas
para o final - isso eleva a autoestima do aluno e o estimula a continuar engajado na
atividade. Você pode também optar por começar com atividades que você já sabe
que o aluno gosta mais, e ir introduzindo aos poucos as atividades que ele tem mais
resistência.
IV. Forneça instruções claras e diretas e use palavras concretas - evite
enunciados e solicitações longas e abstratas. Em vez de fazer perguntas abertas,
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ofereça duas alternativas e deixe que o aluno escolha a que deseja. Você poderá usar
ainda músicas, gestos, objetos e personagens para facilitar a comunicação e tornar
as interações com os professores e os demais alunos mais divertidas.
V. Inclua acessórios na rotina - elabore quadros de rotinas visuais e relógios
para acompanhar a marcação do tempo e antecipar Cartaz com dicas para Alunos
com Autismo a transição de atividades.
VI. Preveja e antecipe as mudanças na rotina - invista em explicações e
avisos sobre as mudanças. Leve o aluno antes para conhecer um novo espaço ou
uma nova situação e observe se ele se sente confortável com a novidade.
VII. Seja um modelo social e convide os outros alunos a também agirem
dessa forma - dê exemplos de respostas sociais esperadas em situações cotidianas
e mostre claramente as emoções que as pessoas sentem em determinadas
situações.
VIII. Invista na troca de informações com a família e com os outros
profissionais que auxiliam o aluno - mantenha anotações detalhadas na agenda
diária do aluno e converse com a família sobre habilidades adquiridas e desafios
encontrados no dia a dia.
IX. Observe a ocorrência de sobrecarga

sensorial - ofereça exercícios

físicos, massagens ou objetos de conforto de forma a auxiliar o processamento
sensorial.
X. Identifique os interesses e motivações do aluno - use esses interesses
e motivações para despertar a atenção para as atividades, para facilitar o
engajamento nas tarefas e para manter o aluno focado numa tarefa quando a classe
estiver mais agitada.
XI. Prepare alternativas para as atividades - planeje um “plano B”, ou seja,
uma forma alternativa de apreender determinado conteúdo ou de executar
determinada atividade.
XII. Acredite no potencial do aluno - procure soluções criativas para verificar
se o aluno tem absorvido o conhecimento, especialmente nos casos dos alunos que
ainda não utilizam a comunicação verbal.
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XIII. Troque questões abertas por questões fechadas (como as de múltipla
escolha) e incorpore desenhos, esquemas visuais e ilustrações às questões e
explicações.
XIV.

Use histórias sociais - de preferência ilustradas ou reproduzidas
teatralmente, para explicar situações sociais mais complexas como as
festas da escola, a chegada das férias ou a troca de professores – todas
estas situações podem ser antecipadas, explicadas e ensaiadas através
destas histórias sociais.

XV.

Não tenha medo de errar - tente encontrar os caminhos que
funcionam melhor com cada aluno, lembrando que as crianças com
autismo podem diferir bastante entre si.

Vamos assistir a um
vídeo para
compreender
melhor a pessoa
com autismo?

Autismo - Coisas Fantásticas
Acontecem . Acesse esse site:
https://www.youtube.com/watch?v=h
4TKJ8AemB8

4. Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA)
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) criado pela lei
8.069/90, é dever de toda sociedade e do poder publico assegurar de forma prioritária,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura , à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária. Portanto, ao reconhecer todas as crianças e
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adolescentes, independente de sua condição, como sujeitos de direitos, é dever de
todos nós, enquanto sociedade, conhecer e assegurar tais direitos.
As crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
possuem, de forma geral, os mesmos direitos previstos no ECA. Contudo, foi a lei
Berenice Piana (Lei 12.764) de 27 de Dezembro de 2012 que trouxe um grande
avanço na luta pelos direitos da pessoa com TEA.
Esta lei, cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista que determina inúmeros direitos específicos a este
público, entre os quais estão o direito a um diagnóstico precoce, tratamento, terapia
e medicamento disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde(SUS); acesso à
educação e proteção social e acesso ao trabalho e aos serviços que propiciem a
igualdade de oportunidades. A partir desta lei, garantiu-se também, o direito ao
acompanhante especializado para os alunos com TEA incluídos em sala regular e
com comprovada necessidade.
Vale destacar, que uma das principais conquistas desta lei foi o
reconhecimento de que a pessoa com TEA é uma pessoa com deficiência para todos
os efeitos legais, usufruindo, portanto, dos mesmos direitos já conquistados por meio
do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15). Além disso, ao se criar
políticas públicas mais abrangentes como é o caso da Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com TEA, se constitui ao mesmo tempo espaço fértil para
produzir novas políticas cada vez mais específicas que atendam às necessidades
demandadas por este público. Criando-se, assim um território de novas conquistas e
possibilidades.
É nesse sentido, que atualmente temos a alteração desta Política com a
inclusão da Lei Romeo Mion (Lei 13.977) de 08 de janeiro, de 2020. Esta alteração
vem atender a uma demanda histórica e recorrente de familiares de pessoas com
TEA e corresponde a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com TEA
(CIPTEA) que tem o objetivo de garantir atenção integral, pronto atendimento e
prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial
nas áreas de saúde, educação e assistência social.
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Existe ainda uma série de leis que regulam questões mais especificas do
cotidiano das pessoas com TEA e que devem ser de conhecimento de toda
sociedade, principalmente dos familiares e profissionais que trabalham diretamente
no atendimento a esse público. A seguir, algumas dessas leis estão descritas
resumidamente e com algumas orientações gerais.
Lei 13.370/2016: Reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com
filhos autistas.
Lei 8.899/94: Garante a gratuidade no transporte interestadual à pessoa
autista que comprove renda de até dois salários mínimos. A solicitação é feita através
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município.
Lei 8.742/93: A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que oferece o
Benefício da Prestação Continuada (BPC). Para ter direito a um salário mínimo por
mês, o TEA deve ser permanente e a renda mensal per capita da família deve ser
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Para requerer o BPC, é necessário fazer
a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), ter laudo médico e realizar o agendamento da perícia no site do INSS ou
por meio do telefone 135.
Lei 7.611/2011: Dispõe sobre a educação especial e o atendimento
educacional especializado.
Lei 7.853/ 1989: Estipula o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua
integração social, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos
dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público e define crimes.
Lei 10.098/2000: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Lei 10.048/2000: Dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e
outros casos.
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5. Sugestões de atividades para a Educação Infantil e
Atendimento Educacional Especializado
5.1 Atividades

para

estimular

as

habilidades

linguísticas,

comunicativas e sociais
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição complexa em que
cada pessoa apresenta características peculiares e individuais. Dentre elas, estão as
variações de fala, linguagem e comunicação em diversos contextos sociais. Diante
da importância do tema, iremos abordar estratégias para incentivar a comunicação
da criança com TEA.
Antes de iniciar, faremos uma breve diferenciação dos termos fala, linguagem
e comunicação. A fala é o ato neuromuscular responsável pela produção de fonemas,
palavras e frases. Alguns autistas podem apresentar a dificuldade em produzir e
sequencializar esses fonemas durante a fala, o que chamamos de apraxia. Já a
linguagem é o instrumento da comunicação oral, e pode ser dividida em linguagem
receptiva (capacidade de compreensão) e expressiva (capacidade de falar ou
escrever). Para finalizar, a comunicação é o processo de troca de informações através
de combinações verbais (fala e linguagem) e não verbais (gestos, expressões faciais
e corporais, o olhar, a postura). Existem também as crianças que apresentam fala
inteligível e que não possuem significado. Um exemplo são as ecolalias (repetição da
fala de outra pessoa).

Formas de incentivar a interação com crianças autistas não verbais:

1. Comunicação não verbal é um elo para o desenvolvimento da
linguagem;
Muitas dessas comunicações não verbais, como gestos com as mãos e contato
visual, são blocos de construção da linguagem. Por isso, é importante incentivar o
seu desenvolvimento como um precursor da fala. Propiciar modelos de
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comportamentos, exagerando os gestos manuais, facilita a imitação. Gestos como
aplaudir, estender os braços e abrir as mãos são gestos universalmente fáceis de
serem reconhecidos e interpretados. Quando você quiser que a criança pegue um
objeto, não pergunte, mas aponte para o objeto com a mão e acene “sim” quando ele
selecionar, por exemplo, o objeto correto.

2. Brincadeiras proporcionam a estimulação da comunicação e da
interação social;
Os jogos, especialmente os que envolvem ordenação e correspondência, são
uma ótima opção, porque trabalham com as habilidades visuais e motoras, bem como
com a comunicação e a interação social. Sempre se colocando no nível dos olhos da
criança para que ela possa te ver e ouvir facilmente. Como por exemplo, tocar
instrumentos, cantar, caixa de brinquedos com bolas, lego, carros, bonecas ou livros.

3. A imitação é uma forma de favorecer a compreensão mútua;
Outra estratégia utilizada para as crianças não verbais é a imitação. Você
começa imitando, para incentivá-lo a fazer as mesmas ações.

4. Permita que a criança não verbal defina seu próprio ritmo e interesses;
Permitir que a criança escolha o tema e definir o ritmo é uma ótima maneira de
garantir que ela demonstre que está interessado em determinada atividade. Por
exemplo, se a criança estiver classificando formas, diga “quadrado” quando ele
segurar aquela forma e “dentro” quando colocar aquela peça em sua respectiva cesta.
- Escolher palavras mais fáceis para a criança entender. Você pode utilizar
apenas palavras únicas como “pegar” ou “bola”, no começo.
- Usar uma única palavra torna as coisas muito simples para entender e imitar.
Portanto, quando a criança começar a utilizar essas palavras, você poderá adicionar
uma palavra à frase, como “pegar o brinquedo” ou “bola pulando”.Você pode continuar
construindo as frases para que ela seja capaz de transmitir ideias completas em
frases completas.
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5. Considere a utilização de dispositivos auxiliares como suporte;
Existem muitos tipos de dispositivos auxiliares disponíveis que são projetados
para ajudar as crianças e os adultos com TEA que têm dificuldades para se
comunicar, tanto aqueles que são capazes de falar, quanto aqueles que são
completamente não-verbais.

6. Evite a vontade de responder pela criança;
Você poderá sentir o desejo de completar as frases, expressar as respostas
que espera ouvir ou responder. Dê espaço para responder, mesmo que a resposta
simplesmente não esteja chegando. Crianças com TEA precisam de tempo e de
espaço para pensar e processar. Às vezes, elas não respondem. Mas, você precisa
continuar oferecendo à elas a oportunidade de responder, em vez de responder por
elas. Aguarde alguns segundos depois de responder a uma pergunta e observe se a
criança tem interesse. Fique atento a qualquer sinal de som ou movimento. E, se ela
oferecer uma resposta de qualquer tipo, reaja e responda rapidamente, este tipo de
reforço é fundamental.
7 – Utilize a comunicação aumentativa e alternativa;
Utilize gestos, expressões faciais e corporais, símbolos gráficos, voz
digitalizada ou sintetizada, como meio de efetuar a comunicação, face a face,
associando a figuras em formas de cartões ou pranchas. O material atende às
necessidades específicas e individuais de cada criança.

Algumas estratégias para facilitar a comunicação verbal de uma criança
com TEA:
- Usar atividades e tarefas simples do cotidiano como oportunidades para
ensinar a criança a comunicar-se;
- Tornar o processo de ensino divertido, adicionando elementos de interesse
da criança, como músicas, jogos;
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- Usar reforçadores que aumentem a probabilidade de os comportamentos
ocorrerem novamente, algo que a criança goste tanto que fará ela se comportar
novamente como desejado para obter o reforçador;
- Somente dar demandas que a criança possa cumprir, mesmo que seja
necessário fornecer ajuda, pois isso faz a criança compreender que palavras
significam algo, que se alguém falou ou pediu algo, isso tem um significado;
- Não repetir as instruções, pois ao fazer isso a criança poderá achar que ela
não precisa cumprir a tarefa na primeira vez que ela for solicitada;
- Estimular a curiosidade da criança, colocando itens em caixas, fazendo
mistério, contando histórias;
- Sempre elogiar e parabenizar a criança pelas tarefas cumpridas para manter
a motivação e o envolvimento da criança.

Sugestões de Atividades para estimulação das habilidades linguísticas,
comunicativas e sociais

Atividade Sensorial

Painel alfabeto concreto
Material:Caixas de papelão de pequeno tamanho.
Cole no fundo um papel colorido com as letras do
alfabeto, de preferência em letra de forma.
Descrição: Junte as caixas e cole em ordem
alfabética, de forma a criar um painel, conforme
mostra a figura acima. Procure objetos em
miniaturas que comecem com a letra de cada letra
do alfabeto. Faça o treino articulatório de cada
fonema relacionando com cada objeto.
Objetivos:
-Estimular as habilidades linguísticas;
- Propiciar a correspondência fonemas - grafemas;
- Associar o alfabeto com palavras através de pistas
visuais;
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Atividades Construtivistas
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Garagem de Papelão
A construção representa uma atividade extremamente enriquecedora para a criança, desde o
desenvolvimento intelectual ao desenvolvimento motor.
Materiais: caixas de papelão, tesoura, rolos de papel higiênico, cola branca, canetinhas, miniaturas de
carros.
Descrição: utilize caixas abertas para a parte do solo. Use os rolos de papel higiênico para fazer as colunas.
Faça as pontes e cole. Use canetinhas para fazer as faixas e setas de sinalização. Faça a marcação das
vagas, utilize a sua criatividade e decore como preferir. A atividade poderá ser realizada em dupla para
favorecer a troca comunicativa.
Objetivos: desenvolver a coordenação motoras ampla, fina, visual e motora;
- Auxiliar na compreensão dos conceitos espaciais (em cima, embaixo, alto baixo etc.)

Atividades com pareamento de fonemas
Pareamento de Letras
Descrição/materiais: Vamos aprender a fazer
pareamento de letras. Começaremos com nomes de
animais. Escreva as palavras de 10 animais, e abaixo
faça emparelhamento com as letras do alfabeto
móvel. Recorte figuras dos animais para ilustrar sua
atividade, segundo a atividade acima! Façam a
leitura e treino articulatório das palavras.
Objetivo:
- Estimular habilidades de consciência fonológica e
silábica;
- Favorecer a estimulação da linguagem oral;
- Trabalhar correspondência fonema- grafema;
- Propiciar a associação visual - motora.

5.2 . Atividades para a estimulação do raciocínio lógico-matemático.
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é amplo, portanto não existe
realmente um método específico para ensinar Matemática para crianças com
autismo. Tal como acontece com os alunos em geral, cada criança tem sua maneira
preferida de aprender, com seus pontos fortes e fracos. Logo, conhecer a criança em
vários níveis lhe dará uma melhor visão sobre qual forma de ensino funcionará melhor
para ela. Para isso, o ensino de Matemática para alunos com autismo pode ser
auxiliado seguindo estas estratégias:
●

Identifique o interesse da criança e use-o para ensinar conceitos de

Matemática;
●

Capitalize seu estilo de aprendizado visual-espacial usando ferramentas

de ensino multimídia;
●

Ensine conceitos de Matemática por meio de exemplos visuais e

emparelhe-os com instruções verbais para aqueles que são parcialmente verbais ou
não verbais;
●

Torne o ensino da Matemática divertido fazendo uso de jogos com

cartões, aplicativos.
●

Elogie o mais rápido possível para manter os alunos motivados;
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●

Além disso, use o formato de múltipla escolha em vez de perguntas de

sim ou não.
●

Elabore atividades lúdicas no contexto matemático.

Exemplos de atividades:

A árvore das operações matemáticas
⬧ Construa uma árvore conforme o modelo.
⬧ Coloque números nas frutinhas.
⬧ Faça cartões com operações matemáticas e peça a criança para
encontrar o resultado.
Objetivo: Trabalhar com operações matemáticas.

Tampinhas numéricas
⬧ Construa um tabuleiro numérico com tampinhas de caixas de
leite, utilize também o encaixe.
⬧ Providencie um papelão para colar as etiquetas com as
operações e o encaixe da caixa de leite.
⬧ Nas tampinhas cole números de acordo com o resultado das
operações.
⬧ Peça para a criança encontrar o resultado da operação e fechar
com a tampinha.
Objetivo: Trabalhar operações matemáticas e estimular a
coordenação motora.
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Ligando os resultados
⬧ Numa folha faça duas tabelas com uma coluna e
sete linhas formando quadrados.
⬧ Na coluna da esquerda coloque operações de soma
ou subtração e na coluna da direita os resultados de
forma aleatória.
⬧ Cole taxinhas coloridas para mural ao lado dos
quadrados.
⬧ Agora, com as ligas ligue as operações aos
resultados
Objetivo: Trabalhar operações matemáticas e
estimular a coordenação motora.

Cartões numéricos
⬧Faça cartões retangulares de 12 cm por 10 cm.
⬧ Passe uma reta dividindo o retângulo em duas partes, uma
de 6 cm e a outra de 4cm, como mostra a figura.
⬧ Na parte maior elabore operações de soma, subtração,
multiplicação ou divisão, de acordo com o nível de
conhecimento da criança;
⬧ Na parte menor divida em quatro partes e coloque números
sendo um deles o resultado da operação da parte maior.
Objetivo: Trabalhar as operações matemática
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Contando com os dedinhos
⬧ Utilizando feltro, construa o painel ao lado;
⬧ Elabore operações matemáticas no caderno e
utilize as mãozinhas para contar, somar ou
subtrair.
Objetivo: Utilizar o material para realizar as
operações matemáticas.

Quantos espinhos têm o porco espinho?
⬧ Desenhe um porco espinho numa
cartolina;
⬧ Faça outro desenho somente do corpo do
animal e desenhe círculos, depois recorte
os círculos;
⬧ Recorte o desenho do corpo e cole sobre
o primeiro desenho.
⬧ Desenhe bolinhas dentro dos círculos em
quantidades variadas;
⬧ Faça pequenos cones de papel e escreva
números correspondendo com a
quantidade das bolinhas;
⬧ Peça para a criança encontrar as
quantidades correspondentes colocando os
espinhos nos círculos. Chame a atenção
das figuras geométricas que estão
presentes.
Objetivo: Trabalhar quantidades, cores,
formas.
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Gira-gira matemática
⬧ Providencie vários copos descartáveis de isopor;
⬧ Para operações mais simples, encaixe cinco
copinhos, no de cima escreva o número maior, no
segundo os sinais da operação que pode ser +, -, X ou
:, no terceiro o segundo número, no quarto escreva o
sinal de =, e no quinto sequências de números com
resultados correspondente a operação;
⬧ Veja o modelo na imagem.
Objetivo: Trabalhar a matemática de forma lúdica.

5.3 Atividades para estimular a psicomotricidade.
A psicomotricidade é um conjunto que compreende as cognições de uma
pessoa. Isso envolve o movimento, a inteligência e o afeto. É importante que se
trabalhe esse fator desde a primeira infância por meio de atividades que são
condizentes com a idade mental e fisiológica da criança. No caso, os autistas
encontram muitas dificuldades com as habilidades psicomotoras, sobretudo quando
envolve

a coordenação

motora.

Por conta disso, os educadores têm um papel excepcional na sala de aula para esse
público. As atividades devem incidir, principalmente, sobre alguma barreira
encontrada pelos alunos autistas. É muito comum que eles apresentem dificuldades
relacionadas à escrita. Portanto, é necessário analisar habilidade psicomotora para
facilitar o planejamento das atividades e alcançar melhores resultados. As dicas a
seguir podem ser utilizadas dentro do ambiente escolar com todas as crianças,
inclusive, com alunos com autismo:
●

Estimular a prática de desenhos, pinturas, recortes e colagens;

●

Brincadeiras que envolvam objetos lúdicos;

●

Brincadeiras que estimulem a curiosidade do autista;
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●

Brinquedos que não tenham textura muito mole ou áspera (é

preciso entender e respeitar as hipersensibilidades que os autistas sentem);
●

Jogos que trabalhem com cores suaves e peças presas ao objeto

(impossibilitando o risco de algum acidente);

Atividades para a coordenação motora ampla: estimula os movimentos dos
membros superiores (braço, ombros, pescoço e cabeça), e inferiores (pernas, pés e
quadril).

Saltar a corda
Material: corda.
Desenvolvimento: Duas crianças podem segurar as
pontas da corda com o pé para fixar no chão. A criança
da vez pula para a direita, pula para a esquerda, pula
para frente e pula para trás, tomando como referência a
corda.

Cobrinha
Material: corda.
Desenvolvimento: o professor deverá fazer cobrinha
com a corda, o aluno deverá saltar sem tocar na corda.
Variação: dois segurando a corda fazendo um leve
balanceio de um lado para o outro.

Deslocamento
Material: bola.
Desenvolvimento: andando e passando a bola por
entre as pernas em forma de 8.
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Minhocão
Material: bola
Desenvolvimento: a bola é passada por debaixo das
pernas do primeiro colega e por cima da cabeça do
segundo colega e assim por diante, por baixo, por
cima, por baixo, por cima...

Outras atividades: Quebra cabeça; correr com fitas
coloridas sem deixá-las tocar o chão; jogar bolas de
ar (bexiga, balão) para o alto e não deixá-las tocar o
chão.

Atividades para a coordenação motora fina: diz respeito aos trabalhos mais finos,
aqueles que podem ser executados com o auxílio das mãos e dedos, especificamente
aqueles com grande importância entre mãos e olhos. A coordenação motora fina
garante um bom traço para as letras, desenhos, equilíbrio da força necessária para
escrever, desenhar e todos os movimentos manuais.

Tampa e destampa
Material: garrafa pet.
Desenvolvimento: A frente da fila estará uma garrafa pet
tampada. Assim o primeiro da fila destampa a garrafa pet
volta para sua coluna e assenta no final da mesma, o
segundo tampa a garrafa pet e assim sucessivamente.
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Amassar e desamassar
Formação: círculo.
Material: jornal
Desenvolvimento: os alunos em círculo receberão uma
folha de jornal, deverão: amassar o jornal usando as mãos
colocar o jornal amassado no chão e desamassá-lo com os
pés.
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Criar e Modelar
Material: Massinha de modelar
Desenvolvimento: Oferecer massinhas de modelar para
as crianças desenvolver os movimentos e força dos dedos.
Deve ser supervisionado por um adulto para que elas não
ponham na boca.

Fios e barbantes
Essa tarefa é muito interessante, pois ela induz a criança
pegar algum objeto e dar um uso a ele. A dica é a seguinte:
Separe macarrão (cru) para que os pequenos brinquem de
fazer colar, pulseirinhas e outros itens que estimularão
também a criatividade na hora de botar a imaginação para
funcionar.

Atividades com pinturas e dobraduras também é um
ótimo exercício para estimular a coordenação motora
fina e a criatividade.

5.4 . Atividades de Vida Diária – AVDs
A independência e a autonomia são habilidades fundamentais que precisam
ser trabalhadas no dia a dia de qualquer pessoa. E, no caso dos alunos com TEA,
isto se torna cada vez mais importante.
O aluno com TEA precisa ser assistido de forma mais efetiva, pois os fatores
existentes em sua vida abrem espaços que evidenciam desafios cotidianos. Eles
costumam

apresentar

problemas

de

aspecto

sensorial,

atos

repetitivos,

estereotipados, além de atrasos na comunicação que restringem o desenvolvimento
de habilidades que serão essenciais para autonomia.
Para o aluno com TEA é importante ressaltar que a utilização de figuras,
desenhos, ou fotos, como instrumentos visuais de comunicação tendem a facilitar o
acesso do aluno à aprendizagem.
O ambiente escolar tem a prerrogativa de trabalhar a socialização do aluno
com os demais colegas. Além de aspectos como interação social e comunicação
serem trabalhados com eficácia, outro item que também deve ser desempenhado
pelo aluno é a memorização de varias situações que tendem a incentivar sua
autonomia.
Entre essas várias situações podemos citar a realização das AVDs
(atividades de vida diária ) uma categoria de comportamentos fundamental para a
qualidade de vida dos alunos com TEA. Chamamos de AVD's atividades rotineiras,
ou seja, que são realizadas todos os dias como funções de auto-cuidado e higiene
pessoal, são elas: lavar as mãos, escovar os dentes, ir ao banheiro e alimentar-se.
As AVD's englobam mais funções, mais no caso da escola essas são de relevância
maior.
Os alunos diagnosticados dentro do espectro do autismo apresentam muita
dificuldade na realização das AVD's, ficando por muito mais tempo dependente de
um adulto que um aluno sem o espectro. Esta dificuldade se dá devido às deficiências
nas áreas da linguagem e das habilidades sociais, ou seja, uma criança que não
aprendeu a habilidade social de imitar não inicia as AVD's espontaneamente, imitando
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os adultos como as outras fazem de forma natural. Além disso, elas têm dificuldade
de desenvolver a linguagem receptiva (compreender o que os outros dizem) e não
seguem as instruções verbais dadas pelos adultos na execução de tais atividades.
É pela ausência destas habilidades sociais, verbais e pela motivação natural
de imitar e seguir instruções de outras pessoas, que o ensino de AVD's ao aluno com
TEA se torna tão difícil e merece estratégias cuidadosas e bem planejadas.
Mostraremos agora algumas atividades que podem ser trabalhadas em sala
de aula, para ajudar os alunos com TEA, na realização das AVD's e desenvolver
autonomia e independência na escola.

Construir
quadros
com
figuras
ilustrando as diversas ações realizadas
na sala.

Como lavar as mãos mostrando de
forma sequenciada. Assim, eles
conseguem aprender de forma mais
fácil. Nessa época de pandemia muito
importante ensinar aos alunos.
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Quadro de regras deve ser feito para todas
as crianças.
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Colocar figuras no banheiro mostrando
como utilizar o banheiro. Oriente o passo
a passo através de um cartaz.

.

Para realizar a alimentação se torna
necessário conversa com a família do
aluno com TEA, pode ser que ele não
aceite nenhuma alimentação na escola
nem ao menos beber água, pois são
muito seletivos para alimentação.
Então peça que leve de casa. Procure
fazer com que visualize diversos tipos
de alimentos.

Por fim, é necessário que todas as crianças tenham seu tempo de
aprendizagem respeitado, isso é muito importante para todos. Utilizar imagens visuais
é a melhor forma de ensinar qualquer conteúdo para alunos com TEA.

5.5 Atividades para o desenvolvimento socioemocional
As atividades pedagógicas sócio emocionais adequadas às necessidades das
crianças com TEA, são estratégias fundamentais para desenvolver a afetividade e a
socialização. Contribuem para a eficácia da aprendizagem, para o desenvolvimento
de habilidades cognitivas e sociais importantes para o desenvolvimento de
autoconceito, autoconfiança e autoestima, bem como para o fortalecimento de laços
afetivos parentais e do processo de inclusão social. A partir de sua evolução cognitiva,
social e da linguagem a criança com TEA, aprende a expressar melhor suas emoções,
conhecer melhor suas inadequações comportamentais e regular com maior controle
suas reações e desafios sensoriais, aprendendo a interagir com seus colegas de sala.
É imprescindível que o plano de ensino e as atividades sejam planejadas com
base no conhecimento dos potenciais e habilidades próprios de cada pessoa com
TEA e considere cada uma como um ser singular que precisa ser considerada em
sua individualidade e condições específicas. Porém, apesar destas necessidades
singulares, é importante que algumas diretrizes sejam estabelecidas, como
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reconhecimento e respeito pelas necessidades próprias do Transtorno do Espectro
do Autismo e atender a cada uma das áreas comprometidas, quais sejam: habilidades
sócio emocionais, de comunicação e linguagem e de aprendizagem.
No contexto da inclusão é fundamental estar atento aos sofrimentos causados
por mudanças na rotina e no ambiente da pessoa com TEA, que dão origem a
desconforto, estresse e desorientação. Sendo papel do professor e da escola oferecer
apoio incondicional ao aluno com autismo, aos seus familiares, oferecendo empatia e
companheirismo, bem como aos outros alunos fora do espectro, com o objetivo de
orientar e facilitar o desenvolvimento de todos e facilitar o processo de integração e
inclusão.
É papel da escola e do professor oferecer um ambiente de aprendizagem
acolhedor e seguro e estratégias e ferramentas de ensino e aprendizagem
compatíveis com as necessidades apresentadas.
Os Professores devem utilizar recurso e ferramentas com estímulos visuais e
símbolos que facilitem a compreensão do que está sendo proposto ao aluno com
TEA.
Promover

e

desenvolver

atividades

sensoriais

e

de

socialização

e

desenvolvimento afetivo e emocional em grupo, engajando e envolvendo a criança de
forma acolhedora, criando momentos de promoção de interação social entre os
colegas.
Dirigir-se aos alunos com TEA sempre com linguagem simples, sem
metáforas, usando frases curtas e claras.
Sempre que possível fazer uso das ferramentas tecnológicas apropriadas,
utilizando jogos interativos, games, vídeos, softwares etc.
O professor deverá oferecer um ambiente de aprendizagem livre de barreiras,
calmo e previsível, na medida do possível.
Fator imprescindível é a avaliação cuidadosa das necessidades, condições,
habilidades e potencialidades de cada pessoa com TEA, de forma individualizada, a
fim de oferecer melhores condições de intervenção, motivação e interesse pela
aprendizagem. Facilitar as estratégias de apoio e encorajamento em sala de aula e
respeitar as limitações, ritmos e respostas de cada criança.
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O professor deverá ser apoiado e acompanhado por gestores a fim de se
apresentar sempre em condições de tolerância e paciência bem como de
conhecimentos necessários exigidos pela demanda, podendo ser sua atuação exitosa
e exemplar e manter seu nível de motivação e interesse pelo seu trabalho.
Estas medidas resultam no encorajamento e no desenvolvimento satisfatório
dos aspectos afetivos, emocionais e nas habilidades de socialização das pessoas
com TEA.
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Sugestão de atividades sócio emocionais:
Auto Inventário EU SOU
Atividade auto reflexiva, espectro de emoções e sentimentos.
Objetivos:
- Aprofundar e diversificar o vocabulário para expressões emocionais;
- Trabalhar as habilidades de auto percepção e auto expressão afetivo emocional.
- Desenvolver hábitos de diálogo e escuta e valores de convivência em grupo.
Desenvolvimento:
Em cartolina forme um círculo bem no centro e escreva a expressão “ EU SOU “.
Saindo do centro, linha externo do círculo são fixados raios de diferentes cores, sobre
estes raios coloque tiras de papel com nomes de emoções e sentimentos e cole-os
parcialmente começando do centro. Todos os alunos receberão um pedaço de cartolina
onde deverão escrever a expressão “ EU SOU “, o professor deverá ajudar aos que
não souberem ainda escrever. São instruídos a fazer seu auto-retrato e escrever ao
lado palavras ou frases que descrevem a si mesmas, se não conseguirem escrever
falam para o professor que deverá escrever. Professor deverá criar uma roda de

conversas e estimular os alunos a falarem sobre suas emoções e reconhecerem
estas emoções em seus corpos, pintando em seu auto-retrato a parte do corpo
onde sente a referida emoção, quais sejam: alegria, tristeza, medo, raiva, amor.
Os alunos podem conversar sobre o que sentem e como se comporta
quando estão emocionados.

Caça ao Quebra Cabeça.
Objetivos:
- Inspirar um aumento no intervalo de atenção compartilhada.
- Motivar e despertar interesse.
Materiais:
Figuras, quebra-cabeças, passeios pela sala e escoa.
Desenvolvimento:
Imprimir da internet ou desenhar uma versão ampliada de um personagem favorito
da criança com TEA, plastifique com papel contact e corte em pedaços, fazendo um
quebra-cabeça.
Início da atividade:
Apresentar o quebra-cabeça à criança e estimular o interesse dela pelo brinquedo.
Quando ela estiver apresentando interesse, tomar uma peça e explicar com
entusiasmo que irá formar a figura que ela mais gosta e falar do desenho, para isso
terão que montar todas as peças. Fale pra ela que a maneira mais fácil de pegar
muitas peças é sair para passear pela sala e pela escola com você. Aproveite esse
passeio com a criança para apresentá-la aos colegas de classe, e as pessoas da
escola. Assim você passeia e na volta coloca a peça na figura, prosseguindo com a
montagem, até a conclusão. Caso a criança não queira mais sair, a atividade deverá
ser suspensa e retomada em outro momento, até conseguir montar totalmente.
Estimule e motive a criança a ver sua figura se desenvolvendo e se transformando
em seu personagem favorito.
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Pescando sentenças
Objetivo:
- Estimular a utilização de sentenças mais longas.
Motivações/interesses:
Atividades físicas como passear de cavalinho, balanço, rodar, pular na bola grande,
etc.
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Preparação:
Em letras bem grandes escreva as sentenças que descrevem as atividades que ela
deve participar. Por exemplo: eu quero passear no pátio: eu quero ir à sala de vídeo;
eu quero brincar com o avião. Escreva quantas sentenças conseguir inventar para
suas ações com a criança.
Plastifique as sentenças para reutilizar.
Início da atividade:
Quando a criança se mostrar receptiva, pesque uma atividade e leia para a criança e
a convide para saírem juntas e realizarem a atividade que ela pediu. Quando ela
estiver demonstrando muito interesse peça para ela ler a atividade completa, comece
pedindo para ela repetir o que você ler. Ofereça a ação motivadora como estímulo
para continuar realizando a atividade.

Conversa com os Dados
Objetivo: Conversação com conteúdo social
Motivação/Interesse:
Um assunto que a criança goste de conversar, ex: carrinhos; bolas, desenhos etc.
Preparação:
Faça dois dados gigantes. Um dado será o dado das

“ “situações”. Cada face terá

uma situação diferente relacionada com os assuntos de interesse da criança ( EX:
carro quebrado, alguém comprou um carro novo, alguém tem dois carros diferentes,
etc.)
No outro dado escreva em cada face nomes de pessoas que a criança conhece. ( Ex:
nomes de pessoas da família, amigos da escola, , professores, ela mesma, etc.)

Início da atividade:
Explique para a criança que neste jogo cada um tem sua vez de jogar
ambos os dados, ao mesmo tempo. A combinação entre a situação e o nome da
pessoa determinará o assunto da conversa. A ideia é conversar sobre a maneira
como aquela pessoa reagiria à determinada situação.
Queremos encorajar conversas com focos em informações pessoais.
Caso você jogue os dados e obtenha a mesma combinação uma segunda vez,
jogue o dado dos nomes outra vez até obter um nome diferente, para iniciar a
conversa.
Descreva a situação de forma bem detalhada, entusiasmada e divertida.
Procure ampliar sua descrição, acrescentando vários interesses da criança,
explorando as coisas que ela gosta. Estimule a criança a ter a vez dela. Auxilie e
estimule a criança a contar a história o quanto for necessário.Quando a criança
estiver bem motivada e já estiver compreendendo a dinâmica da brincadeira,
introduza desafios maiores. Ofereça menos auxílio e vá exigindo mais dela à
medida que for compreendendo e aumentando seus interesses pela atividade.

Invente uma história bem engraçada para estimular a fala espontânea.
Objetivos: desenvolver a socialização, o pensamento abstrato, a criatividade, a
capacidade de esperar sua vez.
Faça uma pilha de cartões com uma palavra ou desenho em cada um. As
palavras devem se relacionar com os interesses da criança e com outros. Inclua
nas fichas uma que tenha o ponto de interrogação. Inicie uma história utilizando
uma cartolina. Inicie a frase e faça uma pausa, pegue um cartão e complete a
frase. Se você pegar o ponto de interrogação, você ou a outra pessoa podem
inventar qualquer palavra para escrever naquele ponto da história. Quanto mais
sem pé nem cabeça ficar melhor, mais engraçada e sem sentido lógico se
tornará!

34

O Entrevistador
Objetivo: Encorajar a conversação através da dramatização de vários
personagens.
Como fazer:
Leve um gravador para a sala e encoraje a criança com TEA a entrevistar os
diversos personagens do desenho ou Livro escolhido. Estipule um tempo de três
minutos para cada entrevista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos ter contribuído com informações e práticas pedagógicas acerca do
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
As dicas de atividades são possibilidades a serem buscadas e utilizadas ao
longo do trabalho pedagógico, podendo ser modificadas ou aperfeiçoadas, caso seja
necessário.
A intenção não é de que este material seja um manual com dicas prontas e
obrigatórias, pois sabemos que cada estudante é único e singular, mas buscamos
colaborar a fim de compreendermos alguns conceitos, práticas que podem contribuir
para o desenvolvimento desses educandos e com informações acerca dos direitos e
possibilidades de inclusão escolar.
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