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Resumo
Este documento contêm orientações práticas para que Entidades Formadoras ou
formadores/as que pretendam utilizar os materiais de aprendizagem
desenvolvidos no projeto ChildIN.
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Sumário
O presente guia contém orientações práticas para Entidades Formadoras e
formadores/as usarem o Kit de Materiais de Aprendizagem desenvovido no projeto
ChildIN. Este Kit de Materiais de Aprendizagem inlcui um Manual de Formação, uma
Bateria de Apresentações Multimédia, uma Bateria de Atividades Pedagógicas e
uma Bateria de Instrumentos de Aprendizagem.
O presente Guia está estruturado em 4 capítulos, cada um dedicado aos seguintes
temas:
1. Apresentação do Kit de Materiais de Aprendizagem: o que é, a quem se
destina e como utilizar-lo.
2. Orientações para a organização da formação: formas de organização da
formação, perfis de formadores/as e formandos/as e adaptações a diferentes
países.
3. Orientações sobre avaliação e certificação: tipos de avaliação, instrumentos
de avaliação e certificação.
4. Orientações sobre os normativos europeus para a formação, principalmente o
EQF e o EQAVET.
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1 – Apresentação do Kit de Materiais de Aprendizagem
1.1 – O que é o Kit de Materiais de Aprendizagem?
O Kit de Materiais de Aprendizagem inclui um Manual de Formação, uma Bateria de
Apresentações Multimédia, uma Bateria de Atividades Pedagógicas e uma Bateria
de Instrumentos de Aprendizagem.
Manual de Formação:
O Manual de Formação é o documento no qual são apresentados os conteúdos do
curso de formação. Está estruturado de uma forma lógica e sequencial para facilitar
a aprendizagem. A conceção do Manual de Formação teve por base o Quadro de
Competências (Produto Intelectual O1) – EQF de Nível 3 e a exploração bibliográfica
que foi necessário realizar sobre os temas que estava previsto tratar.
O Manual de Formação está dividido em 2 blocos que incluem diferentes temas; 2
temas no Bloco 1 e 3 temas no Bloco 2:
Bloco 1 - Comunicação com pais e profissionais responsáveis pela criança com autismo
Tema 1.1 - Organização da entrevista com os pais de uma criança com autismo
Tema 1.2 - Diálogo sobre o cuidado e o desenvolvimento de uma criança com autismo

Bloco 2 – Comunicar e interagir com uma criança com autismo
Tema 2.1 - Criar um ambiente seguro para crianças com autismo
Tema 2.2 - As especificidades da criança com autismo quando ela aprende as tarefas
básicas do dia a dia (alimentação, sono, jogos)
Tema 2.3 – Contribuir para o desenvolvimento social de uma criança com autismo

Esta sequência de blocos/ temascorresponde aos 5 MÓDULOS do curso de formação
e corresponde também aos 5 capítulos do Manual de Formação.
Os restantes materiais de formação também seguem esta estrutura em 5 partes
(correspondentes aos 2 blocos e 5 temas), que é também a estrutura do curso de
formação previsto no Quadro de Competências (Produto Intelectual 1).
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Bateria de Apresentações multimédia:
A Bateria de Apresentações Multimédia contém uma sequência de slides (.ppt) para
serem usados durante a formação sobre “cuidados especiais e interação com
crianças com autismo”.
Este repositório é composto por cinco conjuntos de slides, cada um referente a um
dos temas/capítulos previstos no Manual de Formação. Para cada conjunto de slides
foram concebidos roteiros de sessões de formação, nos quais é explicado o uso
pretendido dos slides como material de aprendizagem. A Bateria de Apresentações
Multimédia foi elaborado a partir do Manual de Formação e representa uma forma
de apresentar seu conteúdo em slides, a qual é estruturada e pretende ser um apoio
a uma apresentação presencial dos conteúdos por parte de um/a formador/a.
Bateria de Atividades de Pedagógicas:
A Bateria de Atividades de Pedagógicas é composta por 5 conjuntos de atividades,
cada um referinte a um dos temas/capítulos do Manual de Formação. Cada atividade
pedagógica é apresentada individualmente e descrita em termos de "Objetivos",
"Desenvolvimento", "Exploração" e "Avaliação".
Nesta bateria, as atividades são apresentadas para que possam ser mais facilmente
utilizadas nos cursos de formação. A forma como são apresentados visa facilitar a
sua eventual adaptação a um formato de e-learning.
Bateria de Instrumentos de Avaliação:
A Bateria de Instrumentos de Avaliação inclui diferentes instrumentos relativos a
diferentes tipos de avaliação:
1. Pré-teste e pós-teste para avaliação de conhecimentos e competências: para
identificar as percepções dos participantes relativamente aos conhecimentos
e competências detidas para o cuidado e interação com crianças com
autismo;
2. Avaliação diagnóstica para se conhecerem as características individuais e do
grupo de formação como um todo;
3. Avaliação da aprendizagem (avaliação somativa) para se saber se cada
fomando/a atingiu um nível mínimo de conhecimentos/competências para
poder aceder à certificação;
4. Avaliação da satisfação com o a formação conhecer o grau de satisfação dos/
as formandos com a frequência da formação.
Na Bateria de Instrumentos de Avaliação, os diferentes instrumentos são
apresentados na forma como foram concebidos, mas podem ser ajustados a
diferentes contextos e situações específicas.
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1.2 – Para quem se destina o Kit de Materiais de Aprendizagem?
Este guia tem como principais destinatários Entidades Formadoras e formadores/as
interessados em desenvolver formação sobre o “cuidado e interação com crianças
com autismo”, na qual pretendam usar os materiais de aprendizagem concebidos
pelo projeto.
Este guia fornece assim orientações práticas sobre como utilizar os materiais de
aprendizagem produzidos no ChildIN, ou seja, o Kit de Materiais de Aprendizagem.
No entanto, pode haver outros utilizadores destes materiais, que tenham interesse
neste tema, desde serviços da administração pública encarregados de crianças com
autismo, até amas e profissionais de saúde ou pais de crianças com autismo, entre
outros.

1.3 – Esquema geral dos Materiais de Aprendizagem
O quadro em baixo representa um esquema ou Mapa de Navegação do Kit de
Materiais de Aprendizagem e de todas as suas partes.
MAPA DE NAVEGAÇÃO
Sequência de
utilização

Manual de
Formação

Bateria de
Slides

Bateria de Atividades
Pedagógicas

Bateria de
Avaliação

I – Pré teste de
conhecimentos e
competências

Pré questionário de
conhecimentos e
competências

II – Avaliação
Diagnóstica dos/as
formandos/as

Instrumento de
Avaliação Diagnóstica
Bloco 1 - Comunicação com pais
e profissionais responsáveis pela
criança com autismo

III – Realização das
sessões de formação –
Módulo 1

Tema 1.1 (Módulo 1) Organização da entrevista com
os pais de uma criança com
autismo

Slides do Módulo 1
e roteiros para
utilização dos slides

Atividades do Módulo 1:
ATIVIDADE 1: Ver a um vídeo relatando uma
história sobre autismo
ATIVIDADE 2: Os métodos pedagógicos
utilizados com crianças com autismo
ATIVIDADE 3: Role playing para imaginar uma
conversa com uma criança com autismo ou
com os seus pais
ATIVIDADE 4: Elaborar questões a colocar aos
pais de uma criança com autismo
Tabela 1 – Estabelecer uma lista de
questões para obter informação sobre o
ambiente da criança

IV – Avaliação das
Aprendizagens
(Avaliação Sumativa) –
Módulo 1
V – Avaliação da
Satisfação com a
Formação – Módulo 1

ATIVIDADE 5: Redigir um currículo com
informação relacionada com o autismo
Tabela 2 – Preparar o CV e adaptá-lo de
modo a atestar que se está habilitada/o
para tomar conta de crianças com
autismo

Avaliação Sumativa
do Módulo 1
Avaliação da
Satisfação com o
Módulo 1
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VI – Realização das
sessões de formação –
Módulo 2

Tema 1.2 (Módulo 2) Diálogo sobre o cuidado e o
desenvolvimento
de
uma
criança com autismo

Slides do Módulo 2
e roteiros para
utilização dos slides

Atividades do Módulo 2:
ATIVIDADE 1: Apresentação dos Critérios “A” e
“B” da DSM 5
Tabela 3 - Exemplos de manifestações de
autismo para os critérios "A" e "B"
ATIVIDADE 2: Comparar o desenvolvimento de
uma criança com autismo com uma criança
neurotípica
ATIVIDADE 3: Os diferentes graus de
severidade no autismo
Tabela 4: Graus de severidade no autismo
ATIVIDADE 4: Organizações de apoio local para
crianças com autismo
ATIVIDADE 5: Discussão sobre o M-CHAT
ATIVIDADE 6: Os planos oficiais para
acompanhamento das crianças com autismo
ATIVIDADE 7: A utilização de um diário de
comunicação
Tabela 5: Ficha de comunicação
ATIVIDADE 8: A ficha para registo das crises da
criança

VII – Avaliação das
Aprendizagens
(Avaliação Sumativa) –
Módulo 2
VIII – Avaliação da
Satisfação com a
Formação – Módulo 2

Tabela 5 (para registar crises): Ficha de
comunicação de crises

Avaliação Sumativa
do Módulo 2

ATIVIDADE 9: Como perceber as dificuldades e
sua superação

Avaliação da
Satisfação com o
Módulo 2

Bloco 2 – Comunicar e interagir
com uma criança com autismo
IX – Realização das
sessões de formação –
Módulo 3

Tema 2.1 (Módulo 3) - Criar
um ambiente seguro para
crianças com autismo

Slides do Módulo 3
e roteiros para
utilização dos slides

Atividades do Módulo 3:
ATIVIDADE 1: Organizar um espaço para
receber uma criança com autismo
ATIVIDADE 2: Como fazer sugestões para
melhorar o quarto que a criança tem em casa
dos pais
ATIVIDADE 3: Comunicar sem dizer uma única
palavra
ATIVIDADE 4: Distinguir diferentes expressões
faciais e como comunicar com elas

Slide nº 37
X – Avaliação das
Aprendizagens
(Avaliação Sumativa) –
Módulo 3

ATIVIDADE 5: Como os cuidadores veem o
espaço

XI – Avaliação da
Satisfação com a
Formação – Módulo 3

XII – Realização das
sessões de formação –
Módulo 4

Slide nº 37 (Módulo 3) - ANEXO da
ATIVIDADE 4

Tema 2.2 (Módulo 4) - As
especificidades da criança com
autismo quando ela aprende as
tarefas básicas do dia a dia
(alimentação, sono, jogos)

Slides do Módulo 4
e roteiros para
utilização dos slides

ATIVIDADE 6: Usar o espaço para comunicar
com a linguagem verbal e não verbal

Avaliação Sumativa
do Módulo 3

ATIVIDADE 7: Como é que as crianças com
autismo usam os seus cinco sentidos para
comunicar

Avaliação da
Satisfação com o
Módulo 3

Atividades do Módulo 4:
ATIVIDADE 1: Estabelecer com os pais o que a
criança deve aprender e que tarefas realizar
ATIVIDADE 2: Esclarecer o significado da
linguagem figurativa e evitar seu uso
Ficha (ATIVIDADE 2): Reformulação de
frases com figuras de estilo
ATIVIDADE 3: Exercícios para verbalizar o que
se está a fazer (a verbalização das ações)
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ATIVIDADE 4: Exercício para usar o MAKATON
com "atividades da vida diária"
ATIVIDADE 5: Treinar o uso do PECS com
tarefas básicas do dia-a-dia
ATIVIDADE 6: Como comunicar com as
crianças tendo em vista melhorar a sua
aprendizagem de tarefas básicas do dia-a-dia

XIII – Avaliação das
Aprendizagens
(Avaliação Sumativa) –
Módulo 4

ATIVIDADE 7: Como comunicar às crianças as
mudanças no seu ambiente

XIV – Avaliação da
Satisfação com a
Formação – Módulo 4
XV – Realização das
sessões de formação –
Módulo 5

ATIVIDADE 8: Dividir as tarefas em etapas e
estabelecer um cronograma para serem
aprendidas

Tema 2.3 (Módulo 5) –
Contribuir
para
o
desenvolvimento
social
de
uma criança com autismo

Slides do Módulo 5
e roteiros para
utilização dos slides

Avaliação Sumativa
do Módulo 4
Avaliação da
Satisfação com o
Módulo 4

Atividades do Módulo 5:
ATIVIDADE 1: Transformar frases negativas em
frases positivas
Ficha (ATIVIDADE 1): Reformulação de
frases negativas
ATIVIDADE 2: A aprendizagem de expressões
idiomáticas
Ficha (ATIVIDADE 2: Reformulação de
expressões idiomáticas
ATIVIDADE 3: As representações sociais sobre
o autismo e a linguagem usada para designar
as pessoas e crianças com diagnóstico de
autismo
ATIVIDADE 4: Redigir "histórias sociais" para
desenvolver as competências de crianças com
autismo

XVI – Avaliação das
Aprendizagens
(Avaliação Sumativa) –
Módulo 5
XVII – Avaliação da
Satisfação com a
Formação – Módulo 5

ATIVIDADE 5: Observar o envolvimento da
criança
ATIVIDADE 6: O desenvolvimento da atenção
conjunta e das formas de interagir
ATIVIDADE 7: Compreender as emoções e os
sentimentos
ATIVIDADE 8: Identificar e compreender as
emoções para serem registadas
Tabela 6: Ficha para registar emoções
ATIVIDADE 9: O teatro como forma de
compreender e desenvolver as interações
sociais
ATIVIDADE 10: Imaginar um espaço para
brincar, criado para interagir e se comunicar
com crianças com autismo

XVIII - Pós teste de
conhecimentos e
competências

Avaliação Sumativa
do Módulo 5
Avaliação da
Satisfação com o
Módulo
Pós questionário de
conhecimentos e
competências

2 – A implementação do curso de formação
O curso de formação concebido no projeto ChildIN tem uma duração prevista de 35
horas podendo ser ministradas em formato presencial, misto (presencial e elearning) ou apenas em formato de e-learning. O curso de formação tem 5 módulos
de 7 horas cada. Como foi explicado no Relatório da Formação do projeto ChildIN
(Produto Intelectual nº 3) os cursos de formação executados no projeto foram
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adaptados devido à pandemia da COVID 19. Assim, fruto dessa experiência de
adaptação dos materiais a diferentes formatos, apresentam-se aqui considerações
gerais relativas ao formato da formação, ao contexto específico em que decorre e
também relativamente ao perfil dos/as formandos/as e equipa de formadores a
envolver.

2.1 – Orientações para a formação em formato face a face
O formato face a face é um formato eficaz, pois permite trocas de
aprendizagem entre pares, bem como é possível aproveitar melhor as interações
com os formadores. Esta premissa é válida para o contexto de formação formal,
mas também para os contextos informais (intervalos, discussões anteriores ou
posteriores à sessão, etc.).
No entanto, a formação presencial envolve recursos materiais significativos (sala de
aula, móveis, equipamentos, etc.) e, acima de tudo, disponibilidade de tempo dos/as
formandos/as para um planeamento de formação predefinido.
Face a isso, apresentam-se algumas sugestões:
•

Realizar sessões presenciais para facilitar o debate e a troca de ideias e
experiências entre formadores e formandos.

•

Os conteúdos teóricos podem ser expostos utilizando métodos
interrogativos, isto é, por meio de perguntas e fomentando o debate no seio
do grupo de formação.

2.2 – Orientações para a formação em formato e-learning
Ao contrário do formato presencial, o formato de e-learning requer menos
recursos materiais e permite uma maior flexibilidade, especialmente para
participantes com menos disponibilidade de tempo.
Também se pode apresentar algumas sugestões para o formato de e-learning;
•

Desenvolver vídeo-aulas curtas: criar “micro-blocos” de conteúdos
expostos no máximo em 5 minutos de vídeo (para evitar o cansaço e o
desinteresse, facilitando-se a apropriação dos conteúdos de aprendizagem.

•

Utilizar atividades pedagógicas específicas vinculadas às vídeo-aula:
associar a cada vídeo-aula (“micro-bloco”) uma atividade pedagógica de
forma a suscitar o aprofundamento do tema da “micro-blocos” - o resultado
da atividade pode ser apresentado no FÓRUM do curso (plataforma), de forma
a suscitar o debate entre participantes e o feedback do/a formador/a.
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•

Desenvolver ferramentas de avaliação que gerem feedback imediato
aos/às formandos/as quanto ao seu progresso de aprendizagem.

•

Seguir uma estrutura que facilite a compreensão
formativo, sendo que se apresenta um exemplo de seguida.
Estruturação do conteúdo na plataforma
PARTE 1: Dados gerais

- FÓRUM GERAL.moodle
- Programa.PDF
- Cronograma.PDF
- Sistema-de-avaliação.PDF
- Link para a videoconferência.Zoom
- Pré-questionário.moodle
- Avaliação diagnóstica.moodle
- Outros materiais (por exemplo: link to a Base de Dados –
produto Intelectual O2, link para o website do projeto ChildIN,
outros)
- Pós-questionário.moodle

do

percurso

Justificação e observações
O FÓRUM GERAL é uma ferramenta disponibilizada pela
plataforma MOODLE e pode ser criado.

O PROGRAMA e o CRONOGRAMA podem ser colocados na
plataforma no "formato PDF" a ser aberto e/ou feito o seu
download. Deve também aqui ser apresentada uma
explicação do sistema de avaliação, compartilhada também
através de um arquivo PDF para download.

O Pré-questionário e a Avaliação Diagnóstica podem ser
disponibilizados nos dados gerais, devendo ser dada aos
formandos a indicação de que estes formulários constituem a
primeira tarefa do curso de formação.
O Pós-questionário também pode ser disponibilizado aqui. A
plataforma MOODLE permite condicionar o acesso e
visualização do Pós-questionário a um momento após a
conclusão do curso de formação.
O MOODLE possui ferramentas para inserção de testes e
questionários que podem ser utilizados para facilitar a visão
(pelos/as formandos/as), assim como um mais automático
processamento de dados.

Embora a videoconferência possa decorrer numa
FERRAMENTA externa (Zoom, Teams, outra), deve haver um
link para acesso à videoconferência na plataforma. Dessa
forma, a plataforma regista a interação do utilizador com o
curso de formação.

PARTE 2: Materiais de Aprendizagem por
Tema/Módulo
Módulo 1 – Organização da entrevista com os pais de uma
criança com autismo
Vídeo-aula 1 - título a)
Apresentação Multimédia 1 - título a). PDF
Atividade relativa à Vídeo-aula 1. PDF
Vídeo-aula 2 - título b)
Apresentação Multimédia 2 - título b). PDF
Atividade relativa à Vídeo-aula 2. PDF
Teste sumativo - Módulo 1.moodle
Questionário de satisfação com o Módulo 1.moodle

Cada subtema inclui (1) uma vídeo-aula, (2) a apresentação
multimédia usada na vídeo-aula, em arquivo PDF, para abrir e/
ou fazer o download e (3) Atividade, em arquivo PDF, para
abrir e/ou fazer o download.
Cada subtema deve ter um título (título a), b), c), etc) que faz
parte da descrição da respetiva vídeo-aula / apresentação
multimédia, de forma a orientar mais facilmente os formandos
no caso de estes pretendem rever o conteúdo posteriormente.
A plataforma MOOLDE tem ferramentas que facilitam a
inserção de atividades e podem ser formatadas para abrir na
mesma janela, noutra janela, ou permitir fazer o download,
etc.

Por cada módulo (grupo de subtemas) pode ser realizada uma
videoconferência síncrona, para aprofundar os assuntos
criando-se um momento de debate síncrono.

O teste sumativo e o Questionário de Avaliação de Satisfação
são apresentados no final de cada módulo ou no final do
curso. Mais uma vez, podem ser utilizadas as ferramentas de
inserção de testes e questionários que a plataforma MOODLE.

Module 2 – Diálogo sobre o cuidado e o desenvolvimento de
uma criança com autismo
(o mesmo para todos os módulos)
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2.3 – Orientações para o LMS (Learning Management System)
No projeto ChildIN estava prevista a utilização da plataforma Moodle, uma vez que
se trata de uma ferramenta de LMS estável e muito flexível (aceita diferentes
formatos de arquivoe tem já muitas ferramentas adequadas ao e-learning).
Tem também com um vasto campo de exploração, com milhões de usuários e
milhares de cursos já ministrados nesta plataforma. Além disso, a plataforma
Moodle permite acompanhar as atividades pedagógicas individuais, gerar relatórios
e facilitar interações e feedback. No projeto ChildIN foi administrados alguns
questionários através de formulários google, o que também gerou tratamento de
dados e gráficos descritivos imediatamente. Isso aconteceu com os seguintes
ferramentas de avaliação: pré e pós questionário, questionários, questionários de
satisfação, entre outros (ver Anexos do Produto Intelectual nº 3 - Relatório de
Formação).

2.4 – Orientações sobre a calendarização da formação
Conforme explicado no início do presente capítulo, o curso de formação
desenvolvido no projeto ChildIN foi programado para ter uma duração total de 35
horas e ser ministrado em formato misto (presencial e e-learning), correspondendo
a 5 módulos e 7 horas cada.
Mais concretamente, foi planeadovque teria uma duração de 5 semanas,
correspondendo a 1 módulo por semana. Apesar dos ajustes que foram feitos devido
à pandemia da COVID 19, nos 3 países-piloto as concluões foram semelhantes,
nomeadamente as sguintes: a maioria dos participantes considerou a duração do
curso de formação adequada, exceto para o módulo 5, onde cerca de 70% a
90% consideraram não é suficiente devido à quantidade de conteúdos de
aprendizagem previstos (ver Anexos do Produto Intelectual nº 3 - Relatório de
Formação). Nesse sentido, como alternativa a este plano de 5 semanas
poderia ser um definido um plano de 10 semanas, duas semanas para cada
módulo.
No que diz respeito à organização dos módulos, é pertinente que a primeira
sessão (presencial ou à distância) sirva para se explicar o modelo de formação, a
plataforma (quando for à distância), o programa, as atividades, o sistema de
avaliação, etc.. Dessa forma prestam-se todas as informações sobre o grau de
exigência do curso e gerem-se as expetativas dos participantes. Nas edições piloto
realizadas a maioria dos participantes que completaram a primeira semana,
também completou o curso completo (cerca de 65% - consultar os Anexos do
Produto Intelectual nº 3 - Relatório de Formação).
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2.5 – Perfil de formadores e formação de formadores
Conforme foi descrito no Produto Intelectual nº 3 - Relatório de Formação, as
equipas de formadores selecionados em cada país-piloto tinham experiências
diferentes: havia académicos, psicólogos, babysitter e técnicos especializados em
autismo.
No entanto, aparentemente, essas diferenças não tiveram impacto nos resultados
de aprendizagem (consultar os Anexos do Produto Intelectual nº 3 - Relatório de
Formação). De facto, os resultados gerais foram sempre positivos, o que pode estar
relacionado com os seguintes aspetos:
•

o facto de ser tratar de um programa pré-estruturado, que permitiu a
coerência da formação em diferentes contextos

•

a realização da formação prévia de formadores, em que o manual de
formação e a estrutura de conteúdos foram apresentados e discutidos
detalhadamente entre formadores, permitindo a convergência em termos de
escolhas formativas.

No entanto, também se salienta que os elementos das equipas de formadores
tinham 2 características em comum, que podem ser os principais critérios para a
seleção de formadores:
•

experiência relevante na área do autismo e com crianças autistas

•

experiência relevante ou conhecimento específico do contexto
profissional de amas, auxiliares de ação educativa e outros perfis
profissionais semelhantes

2.6 – Perfil de formados/as e o seu recrutamento
Nos cursos piloto realizados no projeto ChildIN os participantes foram recrutados de
acordo com diferentes critérios e contextos locais. Em França, o parceiro francês
Conseil Départemental de la Nièvre coordenou a divulgação do curso e o
recrutamento de formandos/as. O facto deste parceiro fazer parte da administração
pública responsável pela contratação de amas facilitou a identificação de um
conjunto homogéneo de formandos/as, em termos de experiência e qualificação. Por
outro lado, em Portugal e na Polónia, foram utilizados outros meios de recrutamento
que levou a formação de grupos heterogéneos, os quais incluíam auxiliares de ação
educativa, psicólogos, professores, assistentes sociais, etc.
Embora os resultados da formação tenham sido positivos em todos os países (cursos
piloto), tendo-se registado uma satisfação global de 65% (ver Anexos do Produto
Intelectual nº 3 - Relatório de Formação) aconselha-se a criação de grupos
homogéneos o que facilitará o processo de aprendizagem, uma vez que a
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disparidade de perfis de formandos exigirão maior adaptação e ajustes por parte
dos/as formadores/as.

2.7 – Adaptação do curso a outros países
O curso de formação que pode ser ministrado com o recurso ao Kit de Materiais de
Aprendizagem do projeto ChildIN assenta essencialmente em aspetos técnicos
relacionados com o cuidado específico da criança com autismo. São abordados
temas como a comunicação com os pais, com a equipe médica e social, além de
como lidar com a criança no dia a dia.
Em princípio, não haverá muita variação na abordagem do curso de um país para
outro, uma vez que os conhecimentos utilizado na conceção do Kit de Materiais de
Aprendizagem do projeto ChildIN é muito atual e teve bons especialistas envolvidos.
No entanto, poderão ser necessárias algumas adaptações em termos de
conteúdo no que diz respeito ao sistema de apoio e assistência nacional,
regional ou local, incluindo instituições públicas ou privadas, associações existentes
para pessoas autistas ou famílias com crianças autistas, etc., que variam de país
para país. Também os perfis dos profissionais responsáveis pelo cuidado de crianças
e jovens podem ter alguma variabilidade e estar sujeitos a enquadramento legal
específico do respetivo país.
Este tipo de conteúdo de formação deve assim ser alvo de atenção na adaptação do
curso do ChildIN a países não participantes no consórcio que desenvolveu o Kit de
Materiais de Aprendizagem.

3 – Avaliação e certificação
3.1 – Avaliação através de pré-teste e pós-teste
O Kit de Materiais de Aprendizagem desenvolvido no projeto ChildIN inclui uma autoavaliação da perceção do próprio sobre os conhecimentos e competências
detidas, realizada pelos participantes antes e depois do curso formação
treinamento. Assim, o mesmo questionário é respondido antes e depois da
formação, na expectativa de que haja uma mudança significativa na auto-perceção
dos participantes relativas às competências detidas.
O pré-questionário também pode ser utilizado como avaliação diagnóstica.
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3.2 – Avaliação Diagnóstica
A avaliação diagnóstica proposta no Kit de Materiais de Aprendizagem é baseada
na recolha de dados objetivos dos/as formandos/as, sobre experiências
anteriores no cuidado de crianças ou jovens com autismo e sobre formação prévia
relacionada com o autismo.
Esta informação pode ser utilizada pelas equipas de formadores para analisar, por
um lado, a homogeneidade do grupo de formação e, por outro lado, para analisar
individualmente a aprendizagem prévia e a experiência de cada participante.
A avaliação diagnóstica é realizada pelos/as formandos/as antes do início da
formação e também pode ser discutida em grupo ou individualmente para melhor se
compreender o ponto de partida do grupo ou de qualquer formando/a.

3.3 – Avaliação Sumativa
O Kit de Materiais de Aprendizagem inclui 5 testes sumativos com questões de
escolha múltipla.
Estes testes sumativos têm as seguintes finalidades:
•

Realizar uma avaliação para determinar os conhecimentos e competências
abordadas durante o curso de formação;

•

Permitir, de forma simples, uma avaliação das aprendizagens adquiridas
pelos/as formandos/as com o curso de formação.

A este respeito refere-se que esta avaliação sumativa, no decorrer das edições
piloto realizadas no decurso do projeto ChildIN permitiu constatar que os
formandos que obtiveram os melhores resultados, foram também os que
apresentaram mais atividade (número e tempo de interação nas plataformas de
e-learning), o que demonstra um bom grau de qualidade dos instrumentos de
avaliação sumativa.

3.4 – Avaliação de satisfação com a formação
Como complemento das ferramentas de avaliação anteriormente apresentadas,
também fazem parte do Kit de Materiais de Aprendizagem questionários de
satisfação com a formação.
Mais concretamente, é proposto um questionário de satisfação para ser
administrado no final de cada módulo e assim avaliar -se a satisfação dos/as
formandos/as e as suas perceções sobre a qualidade da formação. O tipo de
critérios em que se avalia a satisfação dos participantes incluem a duração da
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formação, os conteúdos abordados, as atividades propostas, etc. no final do
questionário é proposta uma última questão aberta para recolher feedback
qualitativo e sugestões.
Esta avaliação é aconselhada uma vez que permite avaliar a relevância dos
conteúdos e métodos de formação na perspetiva dos destinatários.

3.5 – Certificação
Os formandos que concluíram o curso de formação com sucesso obtiveram um
certificado de formação. Foi elaborado um modelo, incluindo a referência ao
programa ChildIN e Erasmus +. No entanto, no caso de Portugal, de acordo com a
regulamentação nacional aplicável, foi também emitido um certificado previsto pelo
sistema.
Sugere-se a futuros utilizadores do Kit de Materiais de Aprendizagem que respeitem
o mais possível o modelo existente, podendo assim ser utilizada a referência ao
projeto, ou que incluam a seguinte referência no certificado: “os conteúdos foram
baseados no projeto ChildIN - Formação de cuidadores/as europeus/eias para apoiar
a inclusão de crianças com autismo”.

4 – Implementação de normativos europeus
Conforme foi apresentado no Produto Intelectual nº 3 - Relatório de Formação, as
normas da UE, relevantes para a formação profissional, foram aplicadas de forma a
garantir a coerência dos resultados do projeto e a mínimo de sustentabilidade em
termos de utilização na UE. Mais concretamente, o Quadro de Competências
(Produto Intelectual O1) definiu o nível EQF deste programa de formação e os
princípios do EQAVET, apesar de terem sido necessários ajustes, devido à crise da
COVID 19, tiveram aplicados neste projeto alguns dos seus princípios. Dessa forma,
aconselha-se a utilização destes mesmos princípios em realizações futuras de
cursos de formação a partir do Kit de Materiais de Aprendizagem do projeto ChildIN,
nomeadamente os seguintes:
•

Planeamento: estabelecimento de objetivos claros, relevantes
mensuráveis , no que diz respeito à implementação do curso de formação.

•

Implementação: para garantir o cumprimento dos objetivos definidos na
fase de planeamento, é aconselhável recrutar um número ligeiramente
superior de formandos/as para compensar a eventual desistência de aprte
destes- Também é relevante planear previamente a forma de selecionar a
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e

equipa de formadores e ter instalações suficientes para fazer face a
imprevistos.
•

Acompanhamento e avalição: para efeitos de acompanhamento e
avaliação, aconselha-se a elaboração de pré e pós questionários, bem como
de questionários de satisfação com a formação, para obter feedback quanto à
relevância tanto dos conteúdos como do formato da formação, na perspetiva
dos participantes.

•

Certificção: deve ser entregue um certificado de formação, pelo menos, a
cada formando que tenha concluído com sucesso a formação. Será sempre
uma prova tangível do esforço e do percurso de aprendizagem realizado, a
ser utilizado principalmente para fins de procura de emprego.
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Sumário
Este manual foi constituído no âmbito do Projeto Europeu ChildIN, financiado pelo
Programa da Comissão Europeia Erasmus+. Destina-se à formação de amas para
crianças com autismo.
Foi elaborado com o objetivo de contribuir para a capacitação das amas através de
competências básicas necessárias para cuidar de crianças com autismo.
As amas pertencem a um grupo profissional que parece estar a ser pouco
valorizado, mas é cada vez mais consensual que os primeiros anos de vida são
importantes para o desenvolvimento saudável, pelo que a ação das amas se poderá
revelar decisiva para o mesmo.
Os destinatários: amas credenciadas pelo Instituto de Segurança Social, motivadas
para cuidar de crianças com autismo, sensibilidade para a diferença, e cuidado
maternal associado à firmeza e segurança. Destina-se também a pessoas que já
tenham tido algum tipo de experiência nos cuidados e acompanhamento a crianças
tais como, auxiliares de educação, ajudantes, monitores, educadores e, ou, outras
relacionadas e que pretendam constituir-se legalmente como amas cuidadoras de
crianças com autismo. Neste caso particular deverão, para além desta formação,
fazer o processo de licenciamento da atividade de ama junto do Centro Distrital da
Segurança Social da sua área de residência.
Organização: este processo formativo está organizado em módulos, constituídos por
saberes, fichas de trabalho, atividades, documentos de consulta e recursos
multimédia online. Os exercícios e atividades podem ser integrados no corpo do
texto e/ou apresentados na parte final dos módulos.
Hoje em dia, o diagnóstico é feito cada vez mais cedo, pois começa a haver uma
sensibilidade para esta condição, bem como se começam a conhecer melhor os seus
sintomas. O diagnóstico de autismo precoce é importante, pois permite intervir e
trabalhar desde cedo para a incluir.
Com o aumento de crianças diagnosticadas também se verifica um interesse maior
em ter profissionais com conhecimentos específicos para o seu acompanhamento,
designadamente ter conhecimento sobre o desenvolvimento normal da criança (vd.
Escala de Desenvolvimento em anexo) e conhecimento sobre as principais
características das crianças com autismo (vd. Infográfico).
Assim, a prestação de cuidados pelas amas trata-se de uma atividade que cada vez
mais requererá profissionais bem preparados e com conhecimentos aprofundados
sobre o desenvolvimento das crianças.
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Em Portugal, a atividade de ama foi regulamentada em 2015, ficando aí
estabelecidas as unidades curriculares requeridas pelo ISS para que pudesse ser
autorizada.
A formação que aqui se propõe inclui vários passos, entre eles: como estabelecer
uma relação de confiança com os pais e crianças com autismo e a capacidade para
cuidar, comunicar e interagir com elas.
Este manual é composto pelos seguintes módulos:
◦ Organizar a entrevista de descoberta com os pais (Módulo 1);
◦ Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo (Módulo 2);
◦ Criar um espaço seguro para a criança com autismo (Módulo 3);
◦ A aprendizagem pela criança com autismo das tarefas do dia a dia
(Módulo 4);
◦ O papel da ama no cuidado, desenvolvimento social e interpessoal da
criança com autismo (Módulo 5).
Sempre que possível, à medida que os assuntos sejam expostos e tratados, serão
estabelecidas interligações com os assuntos trabalhados no mesmo ou noutros
módulos.
Boa leitura e boas aprendizagens!
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MÓDULO 1 – ORGANIZAR A ENTREVISTA DE DESCOBERTA COM OS
PAIS
1.1 A importância de recolher muitas informações sobre a criança
Neste primeiro módulo temos como objetivo principal a preparação da ama para o
estabelecimento do primeiro contacto com os pais da criança com autismo.
Assim, trata-se de preparar a entrevista a ser realizada, de modo a que a ama possa
adquirir o maior conhecimento possível sobre a criança, bem como sobre as
expetativas dos pais relativamente ao acompanhamento a proporcionar pela ama. É
também importante o diálogo com os pais relativo à prestação de cuidados
enquanto promotor de desenvolvimento.
A entrevista serve também para a ama obter informação sobre o meio ambiente em
que a criança vive, de forma a torna-lo útil para a sua atuação.
Esta é uma das partes mais importantes do contrato a estabelecer entre a ama e os
pais, criando-se um ambiente de confiança entre todos os intervenientes.
Se a criança é além disso acompanhada por outros profissionais (e.g., psicólogo,
assistente social, educador)1, e caso seja do desejo dos pais, pode constituir-se um
canal de comunicação para a obtenção de um maior nível de informação.
Poderá consultar em anexo alguns exemplos de entrevista, para lhe servirem de
suporte.

1.2 Os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
Existe uma grande variedade de métodos educativos relacionados com o autismo,
entre os quais se encontram os seguintes, que têm demonstrado eficácia na
intervenção com algumas crianças com autismo. É importante salvaguardar que
cada um destes métodos exige formação especializada.
1) "Análise Comportamental Aplicada" (ABA), acrónimo do inglês "Applied
behavior analysis", que é um método que consiste na aplicação dos princípios
de análise comportamental e dados científicos, tendo por fim a modificação
de comportamentos;
1

Os profissionais que acompanham a criança com autismos podem variar de país para país. Quais é que são os
profissionais deste tipo que existem em Portugal? De facto, a ama poderá não ter de lidar ou contactar com
todos os profissionais envolvidos. Assim sendo, com quais profissionais é que a ama terá forçosamente de
contactar, ou com os quais seria aconselhável entrar em contacto?
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2) Modelo TEACCH, que é um método de ensino num ambiente físico
estruturado, assente na definição de horários, sistemas de trabalho e rotinas,
com vários suportes visuais;
3) "Modelo Denver de Intervenção Precoce" (ESDM), método de terapia
comportamental destinado a crianças com autismo entre os 12 e os 48
meses, baseado no ABA, em que pais e terapeutas utilizam o brincar para
construir relações positivas e divertidas.
4) "Low arousal Approach Method", é um método em que se procura evitar as
situações de crise, adotando determinados comportamentos ao lidar com as
pessoas em causa, neste caso com as crianças com autismo, que permita
gerir o seu comportamento, evitando sobretudo situações de agressividade e
de desafio.

1.3 Preparação e condução da entrevista de conhecimento da
criança e do seu contexto
No final deste módulo, a ama deverá estar preparada para reformular as questões
no contexto real de realização de uma entrevista com os pais ou tutores de uma
criança com autismo tendo em conta as perguntas colocadas durante a mesma,
bem como estar preparada para tirar notas sobre os serviços a prestar.
A ama deverá ter boas capacidades para estabelecer e desenvolver as relações
interpessoais, de empatia, demonstrando competência para se colocar no lugar
da criança com autismo e dos seus familiares.
Na tabela a seguir é possível ver uma série de questões que podem vir a ser
colocadas durante a entrevista com os pais, a saber: sobre o meio da criança; sobre
as manifestações da sintomatologia da criança; e, sobre as condições sensoriais da
criança (ver a tabela na próxima página).
Depois de ter preparado as questões a serem colocadas durante a entrevista, para
as quais pode ser utilizado o modelo apresentado abaixo.
Para além deste exercício, a ama poderá agora elaborar um questionário para
conhecer a criança e a família, de modo a melhor utilizar esta técnica para abordar
a situação e comunicar com os pais, os futuros empregadores.
Na entrevista, enquanto dialoga com os pais é importante ir reformulando algumas
das questões de modo a melhor conhecer as necessidades da criança, bem como
acordar com os pais de forma detalhada os cuidados a prestar.
Neste caso, existem alguns pontos a merecer uma atenção cuidada, dado tratar-se
de uma situação de apoio muito particular. As manifestações da sintomatologia têm
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de ficar bem claras para a ama, como é o caso da forma de proceder perante uma
crise da criança.
TABELA 1 – LISTA DE QUESTÕES SOBRE O MEIO AMBIENTE DA CRIANÇA

Durante a entrevista é também importante que a ama demonstre ter conhecimento
sobre os métodos a utilizar, pelo que deverá ter esse objetivo em mente.
Nesse sentido, também deverá comunicar aos pais aquilo que a motiva para cuidar
de crianças com autismo. Trata-se de mostrar porque se interessa e porque tem
conhecimentos para cuidar de crianças com autismo, o que corresponde mais ou
menos a uma carta de motivação.
TABELA 2 – REDIGIR OU ADAPTAR O CV

Perante os pais, futuros empregadores, a ama também deverá estar preparada para
responder aos seus questionamentos, pelo que deverá dar-lhes conta de todas as
suas motivações para se encontrar a trabalhar como ama, dando um destaque
particular às suas próprias motivações para querer trabalhar com crianças com
autismo. Assim, as motivações devem ser previamente listadas e debatidas.
No fundo, trata-se de apresentar aos pais a sua formação e o seu percurso, dando
conta da sua experiência em tratar de crianças com autismo, de modo a ir de
encontro àquelas que são as expetativas dos seus futuros empregadores.
Na sequência da entrevista, algumas das questões podem servir para voltar aos
assuntos em causa, de modo a dar-lhes algum realce, procedendo à sua
reformulação, de modo a identificar em conjunto com os pais aquilo que eles pedem
e também quais são as suas expetativas.
A ama também deverá voltar às suas motivações para cuidar de crianças com
autismo, mas desta feita tendo em conta a entrevista realizada e os pais e a criança
envolvida, mostrando quais são agora as suas motivações, uma vez que conhece
melhor a situação em concreto, como por exemplo ter motivação para contribuir
para a autonomia da criança para que esta realiza de forma autónoma algumas
tarefas do dia a dia (ver mais à frente).
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Tabelas - Módulo 1
Tabela 1 – Estabelecer uma lista de questões para obter informação
sobre o ambiente da criança
QUESTÕES ACERCA DO AMBIENTE DA CRIANÇA2
1. contexto da família

Preencher de acordo com um estudo de caso

2. ambiente da criança (participantes)
3. rituais utilizados pelos pais
QUESTÕES CERCA DAS MANIFESTAÇÕES DA SINTOMATOLOGIA RELACIONADA COM
AS CRIANÇAS COM AUTISMO (MANIFESTAÇÕES DAS DESORDENS)
1. linguagem

Preencher de acordo com um estudo de caso

2. interações sociais
3. higiene

Preencher de acordo com um estudo de caso

4. comida / alimentação
5. sono
6. atividades
7. desordens associadas, se aplicável
(comorbidades)

Preencher de acordo com um estudo de caso

QUESTÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES SENSORIAIS DA CRIANÇA
1. necessidades

Preencher de acordo com um estudo de caso

2. características da criança
(desordens)
3. coisas que ajudam a acalmar a
criança durante uma crise

Preencher de acordo com um estudo de caso

4. tipo de reforços

2

Questões sobre: contexto da família, ambiente da criança (elementos presentes), manifestações do autismo
(linguagem, interações sociais, higiene, comida, sono, atividades), condições sensoriais (necessidades e
desordens), rituais utilizados pelos pais, o que ajuda a acalmar a criança durante uma crise, tipo de reforços.
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Tabela 2 – Preparar o CV e adaptá-lo de modo a atestar que se está
habilitada/o para tomar conta de crianças com autismo
APRESENTAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DA AMA/CUIDADOR ATESTANDO O SEU
CONHECIMENTO PARA TOMAR CONTA DE CRIANÇAS COM AUTISMO
Conhecimento dos métodos educativos
utilizados com crianças com autismo

CONHECIMENTOS

COMPETÊNCIAS

Motivações para tomar conta de crianças RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA
com autismo

ATIVIDADE: ELABORA O CV E UMA CARTA DE MOTIVAÇÃO
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Atividades - Módulo 1
ATIVIDADE 1: Visionar um vídeo com o relato de pais de uma criança com autismo
Descrição da atividade: os participantes podem assistir a vídeos de pais a relatar a forma
como eles receberam a notícia do autismo dos filhos. Em seguida, é pedido aos/às
formandos/as para redigirem algumas perguntas para os pais, para obter mais informações
sobre a criança. A mesma atividade pode ser realizada com profissionais que acompanham a
criança (por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, médicos, etc.).

ATIVIDADE 2: Conhecer os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para pesquisarem na Internet
informações sobre os métodos apresentados na formação. Podem ser constituídos grupos
havendo depois uma pequena apresentação dos métodos ao resto do grupo. Esta atividade
pode ser uma oportunidade para se discutir a confiabilidade das informações encontradas na
Internet.

ATIVIDADE 3: Role play para imaginar uma criança com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as um exercício de dramatização em
que lhes é solicitado para se sentirem e agirem como uma criança com autismo ou como os
seus pais (as dramatizações podem ser com diferentes papéis. Podem outros/as
formandos/as assumir também o papel de cuidadora da criança com autismo.

ATIVIDADE 4: Elaborar questões para conversa exploratória com os pais de uma criança
com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para elaborarem um questionário
para obter o conhecimento da criança, seus pais e familiares.

ATIVIDADE 5: Redigir um currículo e uma carta de apresentação para profissões
relacionadas com o cuidado de crianças com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para redigirem um Curriculum Vitae
em que enfatizam a formação relacionada com o cuidado de crianças com autismo. É
também sugerida a redação de uma carta em que se explicam as motivações para cuidar
desse tipo específico de criança. Os/as formandos/as devem tentar imaginar o que é
importante de acordo com o ponto de vista dos pais.
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MÓDULO 2 – DIALOGAR SOBRE OS CUIDADOS A PRESAR E O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM AUTISMO
2.1 As especificidades da criança com autismo
O autismo foi descrito pela primeira ver por Leo Kanner em 1943 e é uma das
"Perturbações Globais do Desenvolvimento" (PGD)3.
O autismo pode ser identificado em bebés, mas é a partir dos 2 anos e até aos 5 que
tende a tornar-se mais visível (ver a escala do M-CHAT a seguir) 4.
Desde a sua identificação a sua caracterização foi sendo alterada, sendo a mais
recente datada de 2013, com a revisão do "Manual de Diagnóstico e Estatística dos
Transtornos Mentais", que agora é designado como DSM-V 5 que define os critérios
para o diagnóstico.
O diagnóstico da criança com autismo segue os critérios estabelecidos no DSM-V:
"A - Persistência de défices na comunicação social e interação social em vários
contextos, que se manifestam pelos exemplos que se seguem, atualmente ou no
passado (os exemplos são meramente ilustrativos)"; "B - Comportamentos restritos,
e padrões repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, manifestados por
pelo menos dois dos seguintes exemplos, atualmente ou no passado (os exemplos
são meramente ilustrativos)"; "C - Os sistemas têm de estar presentes em períodos
precoces do desenvolvimento (mas podem não se manifestar por completo até que
exigências sociais excedam os limites das capacidades, ou mascarados por
estratégias de aprendizagem na vida futura)"; "D - Os sintomas causam dificuldades
significativas clínicas no atual funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas
importantes"; "E - Estes distúrbios não são explicados por incapacidade intelectual
(distúrbio de desenvolvimento intelectual) ou atraso do desenvolvimento global.
Incapacidade intelectual e autismo ocorrem frequentemente em simultâneo; para
fazer comorbidade de diagnósticos de perturbações do espetro autista e
3

O termo em inglês, utilizado no quadro de competências, é PDD, na expressão: "PDD towards ASD". Nós
traduzimos aqui PDD, que é o acrónimo de "Pervasive Developmental Disorders", por "Perturbações Globais do
Desenvolvimento" (PGD), que é a tradução sugerida por Guimar Oliveira, no artigo intitulado "Autismo Cuidados Primários de Saúde", publicado em 2009. Atenção, o termo foi utilizado no quadro no módulo 1, mas
no manual aparece aqui neste módulo.

4

Ver: "Autismo" (https://www.fpda.pt/autismo_1). Expor aqui as teorias do desenvolvimento e dar algumas
indicações sobre as fases de desenvolvimento das crianças segundo alguns autores que se ache ser importante
as amas conhecerem, para depois poderem estabelecer uma comparação entre o desenvolvimento das crianças
com autismo crianças com autismo com o das crianças consideradas normais. Por exemplo, os estágios de
desenvolvimento para Jean Piaget são os seguintes: 1) "sensório-motor", dos 0 aos 2 anos; 2) "pré-operatório",
dos 2 aos 7 anos; 3) "operatório-concreto", dos 7 aos 11 anos; e, 4) "operatório-formal", dos 11 aos 14 anos.
5 Ver: "Diagnóstico" (http://www.centroabcreal.com/paginas/448/diagnostico/). As características da criança com
autismo serão desenvolvidas com mais pormenor no módulo seguinte, em que se trata da negociação sobre a
tratamento e cuidados a providenciar em relação com o desenvolvimento da criança.
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incapacidade intelectual, a comunicação social deve estar abaixo da esperada para
o nível de desenvolvimento geral."
TABELA 3: EXEMPLOS DE MANIFESTAÇÃO DO AUTISMO NOS CRITÉRIOS "A" E "B"

O Espetro do Autismo: Pese as crianças diagnosticadas com autismo terem as
mesmas características básicas, elas diferem em vários níveis como as cores de um
espetro.
Os níveis de severidade da perturbação do espetro Autista, segundo o DSM-V, são
os seguintes: "Necessita de muito apoio substancial" (Nível 3); "Necessita de apoio
substancial" (Nível 2); e, "Necessita de apoio" (Nível 1).
TABELA 4: GRAUS DE SEVERIDADE DO AUTISMO

A maior parte dos casos de autismo pode ser detetado e diagnosticado até aos 3
anos (36 meses), por especialistas na área.
A intervenção precoce tem sido considerada como sendo importante para a inclusão
das crianças com autismo, que teriam assim um apoio adaptado à sua condição.
A lista de verificação designada como M-CHAT, do inglês "Modified Checklist for
Autism in Toddlers", é um questionário para o "Despiste Precoce de Autismo", que
costuma ser aplicada a crianças.
"O (M-CHAT) é um breve questionário referente ao desenvolvimento e
comportamento utilizado em crianças dos 16 aos 30 meses, com o objetivo de
rastrear as perturbações do espectro do autismo (PEA). Pode ser aplicado tanto
numa avaliação periódica de rotina (cuidados primários de saúde), como por
profissionais especializados em casos de suspeita. Como na maioria dos testes de
rastreio poderá existir um grande número de falsos positivos, indicando que nem
todas as crianças que cotam neste questionário irão ser diagnosticadas com esta
perturbação. No entanto estes resultados podem apontar para a existência de
outras anomalias do desenvolvimento, sendo por isso necessária a avaliação por
profissionais desta área (citação retirada da grelha)."
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2.2 A comunicação com os pais e com as equipas médicas e de
apoio social
Como vimos acima, a ama começou por preparar e realizar a entrevista de
descoberta com os pais.
Tendo então aceitado tomar conta da criança, terá de agora estabelecer uma
relação com a própria criança, tendo já alguns elementos sobre o seu
comportamento.
A ama tem um papel importante a desempenhar no fomento do desenvolvimento da
criança com autismo, mas tem de ter em conta que os cuidados não podem ser
prestados de uma forma completamente autónoma, pois terá de ter em conta
aquelas que são as indicações das equipas que acompanham a criança de um ponto
de vista médico e social, que foram fornecidas pelos pais.
Em determinados países, como é o caso de França, existem programas educativos
individualizados e personalizados de apoio às crianças com autismo: "projet
personnel individualisé / individualised personal program" (PIP); e, "projet
d'accompagnement personnalisé / personalised support program" (PAP) 6.
A ama deverá, portanto, comunicar aos outros envolvidos no acompanhamento da
criança os sucessos e os fracassos desta última na concretização das suas
aprendizagens.
Estas comunicações da ama acabam por também elas alimentar o enriquecimento
do plano elaborado pelos profissionais de saúde.
Com base neste comunicação, as atividades realizadas com a criança podem vir a
ser reformuladas de modo a que esta possa mais facilmente concretizar aquilo que
se espera.
Em suma, assim sendo, um bom método a seguir nestes casos é o "pairing" e a
utilização de reforços positivos, como se verá com mais pormenor quando
abordarmos mais à frente o apoio dado pelas amas à aprendizagem pelas crianças
com autismo das tarefas básicas do dia a dia.

6

Colocar exemplos deste tipo de programas. Como é que os apoios estão organizados em cada um dos países do
consórcio? Colocar este assunto em debate na formação de formadores. Em Portugal existe o "Plano
Individualizado de Apoio à Família" (PIAF): "O plano individualizado de apoio à família (PIAF) é o documento que
estabelece fundamentadamente as respostas educativas às famílias e criança, assim como formas de avaliação,
no âmbito da intervenção precoce na infância, em contexto de orientação domiciliária, creche e jardim-deinfância (http://bdjur.almedina.net/item.php?field=item_id&value=1497757)." Trata-se dos dispositivos de
"Intervenção Precoce" (IP), que em Portugal tem uma estrutura por níveis desde o nacional, passando pelo
regional e chegando às equipas locais. Ver, também, o "Plano Individual de Intervenção Precoce" (PIIP).
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2.3 Preparação e elaboração do diário de comunicação
A ama será portanto uma das pessoas que passará a ter um contacto direto com a
criança com autismo.
Havendo um diagnóstico é provável que seja constituído um dossier com
informações/acompanhamento onde a ama poderá vir também a recolher
informações sobre a criança em causa, isto no caso dos progenitores acharem
pertinente
A partir do momento em que passa a cuidar da criança, a ama começara a
preencher um diário de comunicação 7 onde registará tudo aquilo que se passou com
a criança durante o tempo em que esta lhe esteve confiada (colocar aqui um
exemplo de um diário e proceder a exercícios onde se exemplifique o seu
preenchimento).
Devem ser registadas as crises ou problemas assim como as tentativas de resolução
dos mesmos exercícios de registo das crises).
Na questão da aprendizagem, também se devem estabelecer os objetivos a serem
alcançados pela criança, sendo neste caso importante informar os pais sobre os
seus progressos e fracassos, acerca dos resultados alcançados pela criança
(exercícios de registo dos resultados alcançados).
Assim, será possível, em articulação com os pais, comunicar acerca dos métodos e
ferramentas utilizados, bem como sobre os cuidados prestados de uma forma geral.
Em suma, este diário deverá conter os elementos essenciais observados durante o
tempo em que a criança com autismos esteve com a ama.
No caso de ter de se referir no diário a uma crise da criança ou a algum problema de
comportamento, a ama deverá registar os seguintes passos: 1) dar conta do
contexto em que a crise ocorreu; 2) ver quais é que foram os sinais que a criança
manifestou antes da crise; e, 3) especificar as técnicas e ferramentas utilizadas para
ajudar a criança a lidar ou a ultrapassar a crise.
Há crianças com crises bastante pronunciadas e outras onde estas nem se notam.
Nem sempre será fácil para a ama registar estes acontecimentos que ocorrem
enquanto se encontra a cuidar da criança. No entanto, a ama deverá estar atenta e
para além de apoiar a criança de acordo com o que ficou estipulado com os pais
numa situação de crise (ver a entrevista de descoberta), também procurar observar
a resposta da criança durante a crise e tentar e procurar, por fim, identificar a causa
, bem como de outros comportamentos considerados menos normais ou estranhos.
7

Em inglês este aparece designado no quadro de competências como: "communication logbook". Ver: "Livros de
ligação diários", de Maria Vasconcelos, 2011.
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Uma ficha poderá ser, então, criada para a ama registar cada uma das crises (ver a
apresentação acima).
TABELA 5: FICHA DE REGISTO DAS CRISES DA CRIANÇA

Esta ficha poderá também ser preenchida em colaboração com os pais ou os
profissionais que acompanham a criança, tendo por base as notas tomadas pela
ama.
Este é um dos assuntos que a ama terá de acordar com os pais e, caso se aplique,
com as equipas de acompanhamento, tendo igualmente em conta o nível de
severidade da condição na criança.
Outro assunto a merecer um registo cuidado é aquele que diz respeito à descrição
das dificuldades e sucessos da criança,especialmente no que ficou acordado com os
pais (ver a entrevista de descoberta).
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Tabelas - Módulo 2
Tabela 3 – Exemplos de manifestação do autismo nos critérios "A" e "B" 8
CRITÉRIO A. "Deficits persistentes na comunicação e interação social em vários
contextos”, manifestados por todos os seguintes exemplos (os exemplos são
ilustrativos, não exaustivos; ver texto)"
EXEMPLOS
1. Deficits de reciprocidade sócio emocional, variando, por exemplo, entre uma abordagem social
anormal com falhas na conversa reciproca; ao reduzido partilhar de interesses, emoções ou afetos; à
falha em iniciar ou responder às interações sociais.
2. Deficits em comportamentos comunicacionais não-verbais usados para interação social, variando, por
exemplo, de comunicação verbal e não verbal mal integrada; a anormalidades no contacto visual e
linguagem corporal ou deficits na compreensão e uso de gestos; a uma total falta de expressões faciais
e comunicação não verbal.
3. Deficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos, variando, por exemplo,
de dificuldades para ajustar o comportamento para se adequar a vários contextos sociais; às
dificuldades em compartilhar brincadeiras em que se usa a imaginação ou em fazer amigos; à ausência
de interesse nos pares.
Especificação da gravidade atual: a gravidade é baseada em deficiências de comunicação social e
padrões repetitivos restritos de comportamento.

CRITÉRIO B. "Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades, manifestados por pelo menos dois dos seguintes exemplos (os
exemplos são ilustrativos, não exaustivos; ver texto)"
EXEMPLOS
1. Movimentos motores estereotipados ou repetitivos (por exemplo, estereotipias motoras simples, atirar
objetos e brinquedos, ecolalia, frases idiossincráticas).
2. Insistência na mesmice, aderência inflexível a rotinas ou padrões ritualizados (por exemplo, angústia
extrema em pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões de pensamento rígidos, rituais
de saudação, necessidade de seguir o mesmo caminho ou comer comida todos os dias).
3. Interesses altamente restritos e fixos que são anormais em intensidade ou foco (por exemplo, forte
apego ou preocupação com objetos incomuns, interesse excessivamente circunscrito ou perseverante).
4. Hiper ou hiporreatividade à entrada sensorial ou interesses incomuns no ambiente (por exemplo,
indiferença aparente à dor / temperatura, resposta adversa a sons ou texturas específicos, cheiros ou
toques, fascinação visual por luzes ou movimento).
Especificação da gravidade atual: a gravidade é baseada em deficiências de comunicação social e
padrões de comportamento repetitivos e restritos.

8

Ver https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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Tabela 4 – Graus de severidade no autismo9
Grau de
severidade

Comunicação social

Comportamentos
repetitivos e restritivos

"Requer suporte
muito substancial"
(Nível 3)

"Graves deficits nas competências de
comunicação verbal e não verbal que
causam graves prejuízos no
funcionamento e iniciação de interações
sociais e resposta mínima a sociabilizar
com os outros. Por exemplo, uma
pessoa com poucas palavras e de fala
inteligível que raramente inicia uma
interação e, quando o faz, faz
abordagens incomuns apenas para
atender às necessidades e responde
apenas a abordagens sociais muito
diretas".

"Inflexibilidade de
comportamentos, extrema
dificuldade em lidar com a
mudança. Marcado por
comportamentos restritos /
repetitivos. Grande
angústia / dificuldade em
mudar o foco ou a ação".

"Requer suporte
substancial" (Nível 2)

"Deficits nas competências de
comunicação verbal e não verbal;
deficiências sociais aparentes; iniciação
limitada de interações sociais; e
respostas reduzidas ou anormais às
aberturas sociais de outros. Por
exemplo, falar com frases simples, com
interação limitada a interesses especiais
estritos e que estranha a comunicação
não verbal".

"Inflexibilidade no
comportamento, dificuldade
em lidar com a mudança ou
outros comportamentos
restritos / repetitivos. Estes
aparecem com frequência,
sem serem óbvios para o
observador casual e
interferem no funcionamento
de uma variedade de
contextos. Aflição e / ou
dificuldade de mudar o foco
ou ação".

"Requer suporte"
(Nível 1)

"Sem ninguém a apoiar, os deficits na
comunicação causam deficiências
percetíveis. Dificuldade em iniciar
interações sociais e exemplos claros de
resposta atípica ou mal sucedida a
aberturas sociais de outros. Pode
parecer ter pouco interesse nas
interações sociais. Por exemplo, uma
pessoa que é capaz de comunicar falha
nas tentativas de fazer amigos".

"Inflexibilidade no
comportamento que causa
interferência significativa no
funcionamento em um ou
mais contextos. Dificuldade
em alternar entre atividades.
Problemas de organização e
planeamento".

9

Ver "Autism Diagnosis Criteria: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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Tabela 5 – Ficha de registo das crises na criança
SITUAÇÃO DE CRISE DA CRIANÇA
DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) Contexto da crise

2) Sinais dados pela criança

3) Técnicas e ferramentas utilizadas
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Atividades - Módulo 2
ATIVIDADE 1: Apresentação dos critérios "A" e "B" da DSM 5
Descrição da atividade: os/as formandos/as são divididos em quatro grupos e cada grupo
discute em pormenor os exemplos para os critérios "A" e "B".

ATIVIDADE 2: Comparar o desenvolvimento de uma criança com autismo com uma criança
neurotípica
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para comparem o desenvolvimento
de uma criança neurotípica com o desenvolvimento uma criança com autismo.

ATIVIDADE 3: Os diferentes graus de severidade em pessoas com autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para descreverem como cuidar de
crianças com autismo com diferentes graus de severidade. Esta atividade pode ser realizada
em pares. Também pode ser analisado um estudo de caso ou um vídeo para se identificar o
grau de severidade.

ATIVIDADE 4: Organizações de apoio local a crianças com autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para pesquisarem que tipo de
organizações de apoio local existe na sua região para as crianças com autismo.

ATIVIDADE 5: Discussão sobre a lista de questões do M-CHAT
Descrição da atividade: apesar de ser protegido por direitos de autor, aos/às
formandos/as é pedido para analisarem as questões do M-CHAT no sentido de melhor se
compreender o autismo. Esta atividade pode ser realizada em pequenos grupos.

ATIVIDADE 6: Os planos oficiais de apoio a crianças com autismo
Descrição da atividade: grupos de formandos/as analisam e discutem o tipo de plano que
oficialmente tem de ser feito para as crianças e quais as suas especificidades no autismo.
Podem depois partilhar as suas principais conclusões.

ATIVIDADE 7: O uso do diário de comunicação
Descrição da atividade: grupos de formandos/as analisam e discutem o que é mais
importante para o diário de comunicação de uma criança com autismo. Deve esclarecer-se
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que se devem registar as conquistas e dificuldades da criança no seu processo de
aprendizagem e que a comunicação também deve ser utilizada para registar crises.

ATIVIDADE 8: A ficha para registo de crises da criança
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado que preencham uma ficha
específica para o registo de crises. A crise pode ser identificada a partir de um estudo de
caso ou de vídeo sugerido pelo/a formador/a.

ATIVIDADE 9: Observar dificuldades e a sua superação
Descrição da atividade: podem ser apresentadas aos/às formandos/as algumas das
dificuldades mais comuns para as crianças com autismo. De seguida, é solicitado que se
façam anotações sobre essas dificuldades no diário de comunicação.

Projeto ChildIN

Data: 28/04/2021

Produto Intelectual nº 4 Guia de Utilização dos Materiais de Aprendizagem
(Manual de Formação)

Página 25 de 51

MÓDULO 3 – CRIAR UM ESPAÇO SEGURO PARA A CRIANÇA COM
AUTISMO
3.1 As particularidades da relação da criança com autismo com o
espaço
O espaço onde a ama cuidará da criança é um dos aspetos importantes a ter em
conta quando esta aceita cuidar de uma criança com autismo 10. Para além dos
requisitos legais previstos no Regulamento do ISS para a função de ama, deverá a
mesma adaptar o espaço de forma a torna-lo o mais facilitador possível das
aprendizagens para o melhor desenvolvimento em segurança
O ambiente da criança com autismo deverá ser pensado de modo a que lá possam
ser concretizadas as atividades programadas, como o sentido de fomentar a
aprendizagem (ver o próximo módulo com a aprendizagem das tarefas básicas do
dia a dia).
Uma das coisas que mais perturba a criança com autismo é a alteração do seu
espaço, pelo que qualquer modificação deve ser preparada com cuidado, pela ama
em articulação com os pais, de modo a que a criança assimile gradualmente as
alterações realizadas.
Em termos gerais, o espaço onde a ama irá trabalhar com a criança deverá ser
calmo, estável e estruturado11.
De facto, uma das competências da ama, adquirida na sua formação, passa pela
organização do espaço onde trabalhará com as crianças.
A noção de espaço para a criança com autismo é diferente das demais, na medida
em que pode ter maior dificuldade em perceber o espaço físico para as atividades
assim como o espaço interrelacional. (ver à frente o módulo sobre a interação
social).

10 ATIVIDADES. Durante a formação poderão vir a ser ser apresentados vídeos de salas preparadas para outras
crianças com autismo, para que a ama possa observar como estas aparecem organizadas. Também se poderá
apresentar uma sala para crianças "normais", de modo a que a ama se possa aperceber de quais são as
principais nos ambientes a criar para receber as crianças. Este exercício será importante, tanto mais que a
condição das crianças com autismo apresenta uma grande variabilidade, pelo que a ama terá de ter alguma
flexibilidade quando ao modo como poderá organizar o espaço para receber a criança com autismo. Ou, quando
se desloque a casa dos pais, para conseguir num espaço que já foi organizado de alguma forma para uma
criança em particular. Isto não invalida que a ama possa vir a fazer sugestões para se alterar alguns dos
aspetos do espaço da criança com autismo em casa dos pais da mesma.
11 Em inglês no quadro de competências: "quiet, stable, and regular environments".
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3.2 Características da sala de acolhimento da criança com
autismo
A ama poderá ter de fazer o acompanhamento da criança em casa dos pais, numa
instituição ou recebê-la na sua casa.
Caso a ama faça o acompanhamento numa instituição, o acolhimento e a
preparação do espaço para receber a criança ou a crianças com autismo deverá ser
tratado pela instituição que pretenda receber este tipo de crianças, que como
sabemos têm as suas especificidades12.
Assim , a seguir, passemos a tecer algumas considerações sobre o tratamento a dar,
primeiro, em casa dos pais e, segundo, na casa da própria ama.
Acompanhamento em casa dos pais...
Tratando-se de realizar o acompanhamento em casa dos pais, a ama terá de
acordar com eles a forma como poderá vir a cuidar da criança com autismo no
espaço que eles próprios já estabeleceram e prepararam para a criança.
Neste caso, o conhecimento do espaço em casa dos pais, onde a ama desenvolverá
a sua atividade, será um dos aspetos a serem tratados na entrevista de descoberta
(ver o módulo 1).
Durante esta fase de conhecimento do espaço e, caso a ama já tenha algum tipo de
experiência com crianças com autismo, poderá ocorrer a ama fazer alguma
sugestão com o intuito de propor alguma alteração na forma como este aparece
organizado de forma a facilitar o seu papel de cuidadora e tendo em conta as
necessidades da criança.
As alterações propostas e aceites pelos pais deverão ser planeadas e introduzidas
de uma forma gradual.
Qualquer sugestão de alteração ao espaço na casa dos pais deverá ser apresentada
com algum fundamento, baseada nas experiências anteriores e, só será ser
implementada caso os pais percebam a sua necessidade.

12

Este poderá vir a ser um assunto a ser desenvolvido, tanto mais que poderá haver interesse por parte das
amas, que trabalhem numa determinada instituição . Em França, além disso, desde 2010, existem também as
"Maisons d'assistants maternels" (Mam), que são um modelo intermédio entre a casa dos pais e a casa da ama,
entre a casa da ama e uma instituição como a creche. As "Mam" resultam do agrupamento de duas ou mais
amas, que em vez de receberem as crianças nas suas casas, as recebem num espaço criado e preparado para o
efeito, num espaço destinado ao acolhimento de crianças por várias amas, parecido com uma creche, mas sem
ser uma creche do ponto de vista formal (ver "La Mam : qu'est-ce-que c'est ?": https://mon-enfant.fr/aide-audemarrage-des-mam).
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Acompanhamento em casa da ama...
Para além do que está contemplado na legislação sobre as condições do espaço
para esta função, a ama, terá de ter um cuidado muito particular na preparação o
espaço para a criança com autismo, que os pais também irão conhecer e aprovar
como adequado para acolher o seu filho, tendo em conta os cuidados a prestar.
Sempre que possível deve procurar dar uma certa continuidade entre a vida em
casa dos pais e o espaço a dispor para a criança.

O conhecimento sobre a adequação do espaço é um dos propósitos da entrevista de
descoberta.
De acordo com a legislação portuguesa, datada de 2015, uma ama poderá receber
ou cuidar no máximo de quatro crianças, incluindo os próprios filhos. Entre as
crianças, a ama poderá receber uma criança com deficiência, que contará para as
quatro que está autorizada a receber ao mesmo tempo 13.
Em Portugal, o número de crianças também varia por idade, pelo que depois dos 3
anos, um educador ou cuidador poderá ter mais crianças a cargo.
Algumas características que deverá ter o espaço de acolhimento da criança com
autismo, quer este se processe em casa dos pais, quer em casa da ama.
No caso de receber a criança em sua casa, a ama deverá sempre que possível
recorrer aos procedimentos utilizados para que esta se sinta o mais segura possível.
Com esse fim, os procedimentos estabelecidos pelos pais deverão ser mantidos,
numa fase inicial dado que estes podem minimizar a probabilidade do surgimento
de “crises” por parte da criança , ao mesmo tempo que ajudam a criança a sentir-se
segura.
Na organização do espaço é importante ter um lugar específico para guardar os
materiais e jogos a utilizar nas atividades , bem como um espaço destinado a
colocar os seus pertences como a mochila ou demais pertences.
Deverá criara um espaço que funcione como um refúgio para a criança, isto é, um
lugar onde a criança se acalma ou para onde se poderá dirigir de forma a poder de
algum modo controlar-se e evitar o despoletar ou o descontrolo provocado por uma
crise. Este espaço poderá também ser utilizado como reforço e/ou transição entre
atividades. Se a criança estiver muito agitada e/ou com necessidade de fazer as
13 Ver o que se passa a este respeito nos outros países. Quantas crianças poderá uma ama receber em sua casa
ao mesmo tempo em cada um dos países do consórcio? Quantas crianças com deficiência poderão estar a cargo
das amas em cada um dos países do consórcio? VER: "O número de crianças a fixar por Ama não pode exceder
o limite de quatro crianças, incluindo neste número os próprios filhos ou outras crianças a cargo da Ama com
idades compreendidas até à idade de entrada na escolaridade obrigatória. [§] Não pode ser acolhida, em
simultâneo, mais do que uma criança com deficiência (citação do guia do ISS)."
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suas estereotipias para se acalmar poderá dirigir-se a este local que é precisamente
destinado a esse fim. As estereotipias são desencadeadas quando está muito
agitada, precisa de se acalmar ou quando simplesmente quer ficar sozinha.
A criança deverá ser sempre preparada para qualquer alteração. As explicações
devem ser dadas com frases curtas, simples e o mais concretas possível. Se
necessário apoiadas pelo suporte visual. Evitar o mais possível o uso de frases
abstratas ou em sentido figurado pela dificuldade que a criança terá em as
compreender.14.
Assim, uma determinada alteração deverá planeada e realizada por fases,
potenciando o seu envolvimento e evitando com isso o desencadeamento de
“crises” por parte da criança.
Recapitulando, é importante ter em conta na organização do espaço para a criança
com autismo: os procedimentos e rituais seguidos por ela e pelos pais; a existência
de um lugar que funcione como um refúgio onde a criança se possa acalmar;
preparar e planear cada modificação com cuidado.

3.3 Organizar o espaço de modo a fomentar a comunicação da
ama com a criança com autismo e desta com as outras pessoas
Na organização do espaço é muito importante ter em conta o papel dos estímulos
visuais e sonoros junto da criança com autismo, que se poderão revelar muito
perturbadores, pois ela é muito sensível a eles.
O espaço deverá ser preparado de modo a fomentar a interação da ama com a
criança e as aprendizagens programadas.
O espaço de uma criança com autismo deverá ter em conta que este tipo de criança
em regra tem problemas de compreensão da linguagem verbal e não verbal. É
importante ter em consideração que a criança com autismo tem uma boa
capacidade de compreensão visual, contrariamente à compreensão da linguagem
verbal, pelo que devem ser utilizados na medida do possível método. A ama deverá
ter sempre a preocupação de ajustar a comunicação que estabelece às
necessidades de comunicação da criança, ao seu desenvolvimento cognitivo e ao
seu nível de autonomia.
14 A seguir, na próxima secção, iremos relacionar a organização do espaço com a função de comunicação, em que
a utilização da linguagem visual irá ter um lugar de destaque por relação à verbal (ver,por exemplo, as
linguagens visuais que foram criadas para comunicar com crianças com autismo designadas como MAKATON e
PECS). Estas linguagens são referidas em diversos módulos destes manual, pelo que poderão ser tratadas à
parte durante as sessões de formação. A ama, além disso, caso queira aprofundar os conhecimentos na área
dos cuidados a prestar a crianças com autismo, poderá vir a seguir cursos específicos destas línguas, que
poderão vir depois a ser incluídos no seu CV.
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Na preparação do ambiente onde ocorrerão as aprendizagens relativas às tarefas do
dia-a-dia deverá procurar-se colocar no espaço apenas aquilo que é necessário ao
bom desempenho da tarefa em causa, o que criará um ambiente mais seguro para a
criança.
Por isso mesmo, o espaço deve ser estruturado, cuidado e organizado. Deve conter
uma série de suportes visuais de apoio àquilo que se pretende que a criança faça,
bem como a facilitar à ação das amas quando se trata desta estar a apoiar a
criança, por exemplo, na aprendizagem das tarefas básicas do dia a dia (ver o
módulo específico sobre o assunto).
Com o mesmo fim, a comunicação a estabelecer entre a ama e a criança terá em
conta o tempo e o espaço onde esta ocorre, por isso mesmo estes devem estar
preparados de modo a facilitar que a comunicação se estabeleça de uma forma que
vá de encontro às necessidades de comunicação da criança e ao programa de
aprendizagem que foi estabelecido e acordado com os pais .
Assim, à partida, o ambiente da criança com autismo, a sala onde ela terá de
interagir com o cuidador, com a ama, deverá estar bem fornecido de imagens,
símbolos, imagens ou palavras escritas (caso saiba ler), que suportem e facilitem a
comunicação entre a ama e a criança e vice versa. A comunicação pode ser feita
através de estímulos visuais mas acompanhada da expressão oral, de forma a
fomentar a expressão verbal por parte da criança
De modo a ajudar a criança a compreender também a linguagem corporal, em
particular ao nível das expressos faciais, poderá ser disposto num lugar bem visível
da sala uma série de imagens com as expressões faciais, que ajudem a criança a
expressar as suas próprias emoções e a interpretar as emoções dos outros.
O reconhecimento das expressões faciais é uma das dificuldades características das
pessoas com autismo, por tal, a aprendizagem sobre o reconhecimento das mesmas
deve ser incentivado o mais precocemente possível. As expressões faciais a
trabalhar numa criança pequena podem restringir-se às mais básicas como: cara
feliz, triste, zangada, com medo e normal.
Com o mesmo objetivo, funcionando como apoios visuais, no desenvolvimento das
atividades ao longo do dia ou da semana, também deverá estar disposto num lugar
bem visível um calendário visual onde esteja representado de uma forma cativante
para a criança as tarefas programadas para cada um dos dias da semana e para a
própria semana como um todo. Isto fornece segurança e uma maior adesão por
parte da criança.
De igual modo, o uso de um relógio visual ou de uma ampulheta, por exemplo, isto
é, de instrumentos que permitam à criança visualizar a passagem do tempo, é
importante na medida em que desse modo aprende a noção do tempo que lhe resta
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para desempenhar uma determinada tarefa. Aprende a perceber a passagem do
tempo. O tempo, enquanto conceito abstrato que é, constitui também uma área
problema na pessoa com autismo. Muitos necessitam do suporte do relógio para se
regularem a vida toda.
Mais uma vez, convirá recordar que a criança com autismo tem, em regra, mais
dificuldades com a linguagem verbal do que as outras crianças, pelo que a ama
deverá tentar evitar sempre o uso de algumas figuras linguísticas como a ironia e a
metáfora.
Isto é, deve-se evitar ao máximo o uso figurado linguagem. Este estilo de linguagem
será mais tarde um dos aspetos a ser trabalhado com as crianças com autismo,
quando estas se encontrem num processo mais avançado de inclusão social (ver o
módulo 5 sobre o desenvolvimento social).
A linguagem concreta aplica-e também às indicações dadas à criança em termos
espaciais. Linguagem relacionada com a organização do espaço destinado aos jogos
e à aprendizagem.
Como o espaço onde decorrem estas atividades tem sempre algo de dinâmico, é
importante preparar a criança para as alterações a introduzir no espaço e planear a
forma como estas irão ocorrer. Instruções organizadas de cima para baixo e da
esquerda para a direita.
Necessitam saber onde começa, onde decorre e onde finaliza uma atividade.
Atenção aos estímulos sensoriais. Algumas crianças são hipersensível aos estímulos
sensoriais por tal o ambiente deverá ser pintado com cores suaves. Ter em conta
que as cores “berrantes” podem aumentar o grau de agitação e desconforto da
criança.
Em termos sonoros deverá ser calmo. Ter em atenção que às vezes ruídos que nos
parecem suportáveis, para este tipo de crianças podem constituir-se como uma
agressão.
O toque: deve respeitar o nível de tolerância da criança ao mesmo. Este aspeto
varia muito de criança para criança e vai desde a que não tolera qualquer toque à
que tolera toques ou abraços leves e curtos, até à que, procura ela própria, o abraço
ou o toque da pessoa adulta.
Relativamente ao gosto em termos de alimentação podem revelar alguma rejeição a
certos tipos de alimentos. É muito comum que rejeitem alimentos com consistência
pastosa tipo papas ou compotas gelatinosas.
Em termos de olfato também algumas crianças apresentam hipersensibilidade aos
cheiros. O melhor é utilizar desinfetantes e detergentes de odor neutro.
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Assim, é preciso que a ama compreenda também que ela própria poderá ser um
fator de aumento do stress da criança, tal como outras pessoas com as quais a
criança entre em contacto, pelo que a ama deverá trabalhar à partida a sua
aparência, os seus odores e as suas emoções.
Em termos de proximidade (ver a noção de proxémia, o estudo das distâncias que
os indivíduos estabelecem entre si, e a forma como a criança com autismo apreende
o espaço).
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Atividades - Módulo 3
ATIVIDADE 1: Como organizar o espaço para receber uma criança com autismo
Descrição da atividade: podem ser visionados vídeos de salas preparadas para crianças
com autismo. Os/as formandos/as podem ser convidados a partilhar as suas visões sobre as
diferenças com as salas preparadas para crianças neurotípicas.

ATIVIDADE 2: Fazer sugestões para mudanças no quarto da criança em casa dos pais
Descrição da atividade:: o autismo é uma condição muito heterogénea pelo que quem
cuida da criança tem que ser flexível na forma como organiza o ambiente em que a criança é
acolhida. Da mesma forma, se o /a cuidador/a identifica alguma melhoria na forma como os
pais têm organizada a casa para o filho, devem fazer essa sugestão. Porém, os pais devem
ser claramente respeitados, e o /a cuidador/a deve ter esse mesmo ponto de partida. Nesta
atividade propõe-se a discussão de como se pode introduzir este tema num diálogo com os
pais.

ATIVIDADE 3: Comunicar sem dizer uma única palavra
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido um exercício de comunicação sem
usar palavras faladas. É pedido que pensem sobre como comunicar usando imagens. É
solicitado que, em pares ou em pequenos grupos, definam uma palavra e a transmitam
numa "linguagem" alternativa, sem palavras.

ATIVIDADE 4: Saber distinguir diferentes expressões faciais e como comunicar com elas
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para analisarem um conjunto de
imagens com diferentes expressões faciais. Depois disso, devem refletir e descrever as
emoções representadas nessas imagens.

ATIVIDADE 5: Como os/as cuidadores percecionam o espaço
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para pensarem e partilharem a
forma como se orientam no espaço. Depois é pedido para imaginarem e partilhares também
como as crianças com autismo se orientam no espaço. Como ponto de partida, antes das
reflexões, eles/as podem fazer pesquisas na Internet sobre os significados da palavra
proxémica e tentar descobrir como pode ser importante para se compreenderem as crianças
em geral, assim como as crianças com autismo.
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ATIVIDADE 6: Como usar o espaço para se comunicar com a linguagem verbal e não verbal
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para explorarem como usam o
espaço quando comunicam. Em seguida, é-lhes solicitado para de forma distanciada
comunicarem usando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Finalmente, o/a
formador/a pode pedir-lhes que imaginem que estão a comunicar com crianças com autismo
usando linguagem não verbal, por exemplo, dando instruções para eles/as se orientarem no
espaço.

ATIVIDADE 7: Como as crianças com autismo usam seus cinco sentidos para comunicar
Descrição da atividade: os/as formandos/as podem ser divididos em pequenos grupos
para discutir a forma como as crianças com autismo poderão usar cada um dos cinco
sentidos. De seguida podem dar uma sugestão sobre como comunicar como cada um dos
sentidos com crianças com autismo, ou com as crianças em geral.
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MÓDULO 4 – APRENDIZAGEM DAS TAREFAS DO DIA A DIA
4.1 As especificidades das crianças com autismo na aprendizagem
das tarefas básicas
Esta é uma das partes importantes da formação pois trata de intervir com o intuito
de aumentar o grau de autonomia das crianças
Assim, as crianças poderão necessitar de aprender a executar determinadas tarefas,
para precisarem de menos apoio, processo em que a ama, se for do desejo dos pais,
desempenha um papel importante.
Quanto ao método de aprendizagem, este deve dar destaque ao objetivo das
instruções dadas pela ama, que lhe deve ser transmitido e explicado de forma a
ficar claro para a criança. De modo a potenciar a aprendizagem das tarefas, esta
deverá partir daqueles que são os interesses manifestados pela criança, que poderá
desse modo ser mais facilmente envolvida no processo.
No entanto, é preciso ter sempre em conta que as aprendizagens a realizar estão
dependentes do nível de severidade da condição, pelo que a entrevista e os
contactos prévios realizados com os pais terão também servido para aclarar estes
pontos.
Os cuidados a prestar dependem do nível de funcionalidade da criança, das suas
características cognitivas e do seu estilo de comunicação, sendo sempre necessário
mais apoio quanto maior o comprometimento das mesmas.
É importante distinguir os tipos de comunicação que poderão ser utilizados com a
criança. Por um lado, temos a comunicação verbal e, por outro, a comunicação nãoverbal.
Abordemos agora a primeira, a comunicação verbal, e deixemos a segunda para a
próxima secção, em que serão apresentados alguns métodos visuais para serem
utilizados e facilitarem a comunicação com crianças com autismo que tenham
dificuldades em comunicar com recurso à linguagem verbal.
A ama terá de ter em conta que a criança tem uma relação muito particular com a
linguagem verbal. Em determinados casos a criança com autismo até tem uma
aprendizagem rápida da mesma, mas depois regride naquilo que aprendeu. Noutros,
a criança não chega a adquirir a linguagem verbal, comunicando apenas por outras
formas (e.g., gestos, comportamentos).
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De qualquer forma, uma das características das crianças com autismo é a
dificuldade em compreenderem o uso figurado e metafórico da linguagem, bem
como a ironia e outras figuras de estilo. Por exemplo, ao ser dito à criança que uma
tarefa é simples, podendo ser feita “com uma perna às costas”, esta irá interpretar
a frase de forma literal.
As crianças com autismo têm maior dificuldade em compreender frases complexas,
nomeadamente frases do tipo “se…, então…”. Assim, frases como “se estiver a
chover, pega no teu casaco” deverão ser substituídas por frases mais curtas,
simples e diretas, como por exemplo “Está a chover. Veste o teu casaco”.
De facto, a dificuldade que manifestada com a linguagem verbal, levou ao
desenvolvimento de "sistemas alternativos e/ou aumentativos de comunicação"
(SAAC) (ver mais à frente).
No caso da comunicação verbal 15, também há a possibilidade de recorrer a técnicas
de incentivo para o seu uso, associando a comunicação verbal à atividade física,
visual e gestual da criança com autismo Assim, poderá ser pedido à criança que
descreva as suas ações enquanto realiza determinadas tarefas, promovendo a
comunicação entre a ama e a criança. Pode-se também, quando a criança se dirige
a determinada divisão para realizar certas tarefas ou necessidades, solicitar-lhe que
verbalize a sua intenção (por exemplo, ao ver a criança dirigir-se para a casa de
banho, pedir-lhe que indique onde vai).

4.2 Métodos utilizados para ajudar a criança com autismo a
aprender as tarefas básicas
A criança com autismo necessita de um apoio particular, pelo que a ama deverá
conhecer uma série de ferramentas e métodos que a ajudem a apoiar a criança com
autismo na aprendizagem das tarefas básicas do seu dia a dia.
Assim, existem métodos desenvolvidos para colmatar as dificuldades na utilização
da comunicação verbal, recorrendo a imagens e/ou gestos.
Alguns desses métodos visuais são os seguintes, a saber: o método designado
como MAKATON, e o "Picture Exchange Communication System" (PECS).
O MAKATON é um método que utiliza símbolos, gestos e discurso para aumentar a
comunicação. Os gestos e os símbolos são utilizados a par com o discurso, para
fornecer pistas adicionais acerca do que está a ser comunicado.
O PECS, trata-se de um método que promove a comunicação através da troca de
imagens, por parte da criança, pelos itens que as imagens representam, por parte
15 Em inglês no quadro de competências: "verbal communication incentive techniques".
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do adulto. Assim, a criança é encorajada a abordar os restantes, utilizando a
imagem correspondente ao que pretende.
Para a aprendizagem de tarefas básicas do dia-a-dia, deve dividir-se a tarefa em
pequenos passos, ensinando um de cada vez e reforçando a criança sempre que
atinge sucesso. Por exemplo, lavar as mãos poderá subdividir-se em: a) deslocar-se
até à casa-de-banho, b) abrir a torneira, c) molhar as mãos, d) colocar sabão, e)
esfregar as mãos, f) enxaguar as mãos, g) fechar a torneira e h) secar as mãos à
toalha.

4.3 A programação do dia para a criança com autismo e a
importância do feedback positivo
É importante, como realçamos acima, que a criança possa visualizar o seu dia, as
tarefas que irá realizar ao longo do dia, pelo que a ama deverá indicar ao longo do
dia alguns pontos de referência que permitam à criança ter noção daquilo que irá
fazer.
Poderá ser construído, em conjunto com a criança, um quadro que planifique, de
forma visual, a sua rotina diária. Este quadro deverá estar afixado num local de fácil
acesso para a criança, e poderá ter a opção de assinalar quando cada tarefa estiver
concluído (por exemplo, colocar um visto, ajudando a criança a perceber que tarefas
já foram realizadas).
No mesmo sentido, um relógio visual ou uma ampulheta, por exemplo, podem
ajudar a criança a ter uma ideia do tempo disponível para concretizar uma
determinada tarefa.
As dificuldades na mudança de rotina e/ou a incerteza das tarefas a executar num
dado dia são um fator ansiógeno para as crianças com autismo, pelo que deverá ser
dada especial atenção a esta planificação. Deverão ser evitadas mudanças abruptas
nesta planificação, e a ama deverá ter o cuidado de avisar previamente, de forma
calma e simples, quando surgir alguma alteração.
A ama deverá ver com os pais os lugares onde se podem efetuar determinados tipos
de aprendizagem das tarefas quotidianas, que se afigurem lugares onde tais tarefas
possam vir a ser executadas em segurança, sem colocar em risco o bem-estar da
criança com autismo.
A interação da ama com a criança tem de se revelar consistente ao longo do tempo,
procurando sempre que possível recompensar a criança pelas suas tentativas bemsucedidas.
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Trata-se, assim, de utilizar reforços positivos de modo a encorajar a criança a
continuar um determinado comportamento e desse modo potenciar o seu progresso
rumo ao domínio total da execução das tarefas em causa. Este é um dos objetivos
dos cuidados prestados pela ama, que poderá assim contribuir, dando continuidade
aos esforços dos pais, para a autonomia da criança com autismo.
O reforço a utilizar deverá ser um item,
da criança. Por exemplo, se a criança
determinado objetivo, poderá brincar
existem reforços universais, ou seja,
consoante as preferências das crianças.

comportamento ou verbalização do agrado
gosta de brincar com bonecos, se atingir
com eles. É importante referir que não
o reforço a utilizar deve ser escolhido

À medida que a criança vai adquirindo sucesso, a quantidade de incentivos e
reforços deverá ser progressivamente diminuído, no sentido de promover a
autonomia da criança.
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Atividades - Módulo 4
ATIVIDADE 1: Role play para acordar com os pais as tarefas a realizar e o que a criança
deve aprender
Descrição da atividade: os/as cuidadores/as devem dialogar com os pais para chegar a
acordos sobre o que o/a filho/a deve aprender. Nesta atividade os/as formandos/as são
divididos em pares. Um deve imaginar que é a mãe ou o pai e o outro o/a cuidador/a. Devem
teatralizar agora o que poderá ser uma conversa de acordar com os país as tarefes que uma
criança deve realizar.

ATIVIDADE 2: O significado da linguagem figurativa e evitar seu uso com crianças com
autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as deve ser apresentado um texto com muita
linguagem figurativa. O desafio é tornar claro o texto sem o uso das figuras de estilo.

ATIVIDADE 3: Exercício de verbalização das ações
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para verbalizar uma ação que
lhes é pedido para realizar. Por exemplo, é pedido para um formando pedir para ir à casa de
banho mas para verbalizar toda a ação até sair da sala.

ATIVIDADE 4: Exercício para usar o MAKATON
Descrição da atividade: os/as os/as são divididos em pares ou pequenos grupos para
explorarem o MAKATON. O/a formador/a sugere várias tarefas do dia-a-dia, que depois
devem ser tratadas usando os princípios do MAKATON. As tarefas do dia-a-dia podem estar
relacionadas com a higiene pessoal, o controle da continência, a alimentação, o vestir, etc..

ATIVIDADE 5: Exercício para treino do PECS
Descrição da atividade: o PECS consiste em "comunicação aumentativa e alternativa"
(AAC). Tem um protocolo com seis momentos: 1) comunicação, 2) distância e persistência,
3) discriminação entre símbolos, 4) uso de frases, 5) resposta a uma pergunta direta e 6)
comentários. Os mesmos pares da atividade 4 podem agora usar o PECS com uma das
tarefas básicas do dia-a-dia.
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ATIVIDADE 6: Como comunicar com as crianças tendo em vista melhorar a aprendizagem
das tarefas básicas do dia-a-dia
Descrição da atividade: os/as formandos/as, nos mesmos grupos das atividades
anteriores, deve agora descrever como ensinar uma criança a lavar as mãos usando
verbalizações, a linguagem MAKATON e o método PECS.

ATIVIDADE 7: Como comunicar às crianças mudanças no seu ambiente habitual
Descrição da atividade: nesta atividade, mesmos grupos das atividades anteriores devem
encontrar a melhor maneira de comunicar as mudanças que serão feitas no ambiente da
criança. Por exemplo, se na creche vai passar a haver cacifos em vez de cabides, para se
guardar os pertences das crianças.

ATIVIDADE 8: Dividir as tarefas em etapas e estabelecer um cronograma para as ensinar
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para dividir uma tarefa em
diferentes etapas. Por exemplo, lavar os dentes. De seguida, é pedido para se estabelecer
um cronograma para se ensinar essa tarefa à criança com autismo, como se de rotinas
diárias ou semanais se tratassem. Nesse processo, é importante fornecer informações
visuais das tarefas e suas etapas.
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MÓDULO 5 – O PAPEL DA AMA NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
INTERPESSOAL DA CRIANÇA COM AUTISMO
5.1 A importância da ama na promoção do desenvolvimento social
da criança com autismo
Tendo em conta que as crianças com autismo apresentam dificuldades na interação
social, a ama desempenha um papel importante no desenvolvimento social , bem
como de potenciar o conhecimento do meio da ambiente das crianças que lhe são
confiadas.
Assim sendo, a ama terá de proporcionar a participação da criança em atividades
que lhe possibilitem ser incluída em termos sociais, tendo conhecimento do meio
onde vive.
A ama tem um papel importante ao ajudar a criança a estabelecer contactos com os
outros. Assim, deverá começar por desenvolver, ela própria, uma relação positiva
com a criança, pautada pela confiança, aceitação, firmeza e cuidado. Após
estabelecida esta relação, deverá encorajar a criança com autismo a interagir com
as restantes crianças, promovendo a consciência das normas sociais. A criança
poderá ser incentivada a apresentar-se às outras, utilizar palavras como “por favor”
e “obrigado”, entre outros comportamentos socialmente aceites.
É importante clarificar as regras sociais e de convivência a serem seguidas no
âmbito da prestação de cuidados por parte da ama, uma vez que a criança com
autismo tem muitas vezes dificuldade na identificação de normas subentendidas.
Assim, mesmo as regras mais quotidianas e óbvias devem ser verbalizadas e
explicadas à criança, garantindo que esta as compreende.
De igual forma, e tendo em conta que a aprendizagem na infância é feita,
essencialmente, por imitação, a ama deve desempenhar um papel de modelo,
permitindo à criança que se guie pelo seu próprio comportamento.
A inclusão da criança com autismo num grupo de crianças neurotípicas é igualmente
favorecedor para esta, uma vez que imitará os comportamentos das restantes
crianças.
A ama deverá ter em atenção que as crianças com autismo têm dificuldades nos
jogos de faz-de-conta, tendo sempre preferência pelo brincar mais concreto. A
criança poderá também evitar jogos partilhados. Neste caso, a ama deverá
incentivar a sua realização, pois promove o desenvolvimento social da criança.
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5.2 A ama como promotora das capacidades comunicacionais da
criança com autismo e como promotora de regras de convivência
social
A ama pode ajudar a criança a reconhecer e compreender a comunicação verbal e
não-verbal.
Uma das características das crianças com são as suas limitações em termos da
linguagem falada.
Têm dificuldades em compreender a linguagem figurada, pelo que a ama terá de ter
cuidado com aquilo que lhe diz e como lhe explica o sentido das coisas.
A utilização de linguagem metafórica deverá ser evitada, pois a criança terá
dificuldade em compreender aquilo que lhe está a ser dito.
A ama deverá assim fazer uso da comunicação verbal, mas também da
comunicação não-verbal.
Terá de procurar ser o mais direta possível, sem utilizar uma linguagem floreada ou
figurada.
Desse modo, tem de ter noção do que é uma afirmação positiva e uma negativa, e
saber a forma como a criança vai interpretar uma e outra.
Tendo dificuldade em compreender a linguagem verbal faz com que a criança
também tenha mais dificuldades em compreender as regras em vigor na
comunidade onde vive, bem como de compreender e aprender os códigos sociais.
A ama deve proporcionar à criança atividades que lhe permitam melhorar as suas
interações sociais.
Da mesma forma, também deve criar situações que permitam à criança ter uma
experiência de situações com as quais se poderá deparar no seu dia a dia.
A ama deverá neste caso demonstrar estar capaz de escolher o tipo de jogo mais
adequado à criança, tendo em conta que as necessidades das crianças com autismo
podem variar bastante de criança para criança, pelo que a escolha dos jogos deverá
estar de acordo com os interesses específicos da criança.
Em todo este processo, é importante que a ama adeque o seu comportamento ao da
criança e não o contrário, mas procurando por essa via que ela aprenda aquilo que
se pretende, como é o caso da aprendizagem das regras de convivência social.
Com a melhoria da comunicação, também a criança poderá interagir com os outros
com mais frequência adquirindo desse modo ou compreendendo melhor as regras
da vida social.
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De facto, a linguagem adquire-se pelo uso em contexto, em determinadas situações
sociais, que lhe conferem o sentido, que nem sempre é de fácil compreensão para a
criança com autismo, mas ela poderá compreender do que se trata (ver, por
exemplo, as expressões ideomáticas).
De qualquer forma, a aquisição de competências sociais estará sempre dependente
das capacidades cognitivas da criança, que contribuem para o entendimento daquilo
de que se trata, bem como do domínio que esta tenha da linguagem verbal nãoverbal.
Ao nível das interações sociais este é também um assunto a ser tratado no diário e
a ser debatido com os pais periodicamente.

5.3 Atividades de promoção da comunicação e das interações
sociais com crianças com autismo
A ama pode utilizar como método a criação de diversos cenários sociais para
permitir à criança compreender aquilo que está em jogo nas interações sociais (ver
a "Escala de Envolvimento da Criança").
Por exemplo, criar situações que lhe permitam saudar alguém e perguntar o nome.
Neste caso, as respostas adequadas das crianças deverão ser recompensadas.
No final deste módulo, a ama deverá estar capacitada para ajudar a criança com
autismo a melhorar as suas interações sociais.
Com esse fim, são agora propostas algumas atividades, ou exercícios práticos.
A ama deverá ajustar o cenário proposto à criança se esta não estiver a
compreender aquilo de que se trata, pelo que deverá mostrar alguma flexibilidade
ao nível da interação.
Neste caso, é importante poder partir dos interesses manifestados pela criança para
a levar a participar nas atividades realizadas em grupo, quer estas sejam simuladas
pela ama, quer estas sejam situações reais de interação em grupo em que a criança
se veja envolvida.
Em qualquer dos casos, mas sobretudo nas situações reais de interação, a ama
deverá acompanhar a criança de muito perto e ajudá-la a comunicar e a interagir
com os outros.
De facto, as crianças com autismo têm dificuldade em compreender os diferentes
contextos onde as pessoas interagem, pelo que é importante que a criança
compreenda que uma mesma atividade pode ocorrer em contextos diferentes.
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De igual modo, as atividades desenvolvidas pela ama, às atividades preparadas
para fomentar o desenvolvimento social e emocional da criança, devem ser
repetidas com alguma regularidade permitindo à criança a sua assimilação ao longo
do tempo.
O registo no diário de comunicação é neste caso um bom meio para desenvolver
atividades que estejam de acordo com os interesses da criança e desse modo
potenciem o seu desenvolvimento, no que às interações sociais diz respeito,
aumentado a sua capacidade de comunicação em geral, e em grupo, sabendo
identificar as regras utilizadas nos jogos coletivos.
TABELA 6: FICHA PARA REGISTO DO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL DA CRIANÇA

Será importante ainda delimitar um espaço específico onde a criança possa brincar
e a aprender as regras dos jogos com os quais for sendo confrontada (ver o módulo
sobre a criação de um espaço seguro).
A ama poderá levar a crianças interagir com outras crianças e outras pessoas, a
vários locais, se for do desejo dos pais16.

16 A ama também poderá ela mesma realizar uma visita de estudo a uma associação de pessoas autistas e das
suas famílias, com a APPDA - Coimbra (que recebe apenas pessoas com mais de 16 anos), ou a APPDA - Norte,
esta última em Vila Nova de Gaia, que servirá para contactar profissionais que também lidam com crianças com
autismo.
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Tabelas - Módulo 5
Tabela 6 – Ficha de registo do desenvolvimento emocional da criança
DESCRIÇÃO DAS EMOÇÕES DESENVOLVIDAS
DATE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO

2) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO

3) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO
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Atividades - Módulo 5
ATIVIDADE 1: Transformar frases negativas em positivas
Descrição da atividade: é fornecida uma lista de frases negativas. É pedido aos
participantes para alterar essas frases por frases positivas. Depois disso, podem imaginar-se
situações em que usualmente se usam frases negativas, como por exemplo ao dizer "para
de mexer nisso", e substituí-las por outras frases para se tornarem mais positivas. O objetivo
é transmitir mais confiança à criança.

ATIVIDADE 2: A aprendizagem de expressões idiomáticas
Descrição da atividade: primeiro, iniciar a atividade pedindo para que haja uma reflexão
sobre como é que as expressões idiomáticas são aprendidas pelas crianças em geral. Em
segundo lugar, deve refletir-se se este tipo de expressões são ou não difíceis de
compreender por crianças com autismo. Finalmente, em terceiro lugar, deve discutir-se
como se deve explicar o significado dessas expressões a crianças com autismo.

ATIVIDADE 3: As representações sociais sobre o autismo
Descrição da atividade: em pequenos grupos, aos/às formandos/as é solicitado que
apresentem a sua representação do autismo, antes de terem contacto com ele. Ou seja,
devem explicar o que é usualmente entendido por autismo. De seguida, o grupo pode
discutir sobre como é que surgiu essa construção das representações sociais no autismo.

ATIVIDADE 4: Redigir "histórias sociais" para desenvolver as competências de crianças com
autismo
Descrição da atividade: em pequenos grupos, aos/às formandos/as é solicitado para
redigirem uma “história social” para ser apresentada aos colegas. Podem ser explorados os
exemplos dados no "The New Social Story Book, Revised and Expanded” (consultar o
website https://carolgraysocialstories.com/social-stories/).

ATIVIDADE 5: Observando o envolvimento da criança nas atividades que a desafiam
Descrição da atividade: a Escala de Leuven é uma escala com cinco níveis que descreve o
grau de envolvimento de uma criança em atividades. Os níveis são desde "Extremamente
baixo" (nível 1), passa pelo envolvimento pleno na atividade, e vai até o ponto em que a
criança não dá atenção a mais nada ("Extremamente alto", nível 5). O grupo pode discutir os
diferentes níveis de envolvimento e encontrar exemplos de comportamentos que pode
representar cada um desses níveis.
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ATIVIDADE 6: O desenvolvimento da atenção compartilhada
Descrição da atividade: o desenvolvimento da atenção compartilhada pode ser melhorado
por vários exercícios. Por exemplo, entre o/a cuidador/a e a criança com autismo. Assim,
tendo em vista melhorar as competências sociais da criança, o/a cuidador/a deve saber
como promover sua atenção compartilhada com a criança. Devem fazer um exercício de
atenção compartilhada com outro colega, por exemplo, em que um está a ler um texto ao
colega. Depois de alguns exercícios, que podem ser diversos, o grupo pode discutir como o
desenvolvimento da atenção compartilhada pode ser importante para a criança com
autismo.

ATIVIDADE 7: Compreender as emoções e os sentimentos
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para identificar sentimentos e
emoções a partir de imagens/fotografias. De seguida, devem escolher um sentimento ou
uma emoção e explicá-lo ao resto do grupo. Por fim, devem discutir como podem lidar com
diferentes sentimentos ou emoções nos primeiros contactos com a criança e os pais.

ATIVIDADE 8: Identificar e compreender as emoções para serem registadas
Descrição da atividade: a ficha de registo das emoções pode ser preenchida em conjunto
pelo/a cuidador/a e pelos pais. A atividade aqui proposta consistirá no preenchimento desta
ficha, segundo um estudo de caso, vídeo apresentado ao grupo pelo/a formador/a ou outra
forma.

ATIVIDADE 9: Teatro como forma de compreender e desenvolver as interações sociais
Descrição da atividade: os/as cuidadores/as podem levar a criança ao teatro, que é um
espaço para realizar um tipo muito particular de interação social. No entanto, tanto quanto
sabemos, as crianças com autismo têm problemas com a identificação do eu das outras
pessoas (consultar "Teoria da Mente"). Assim, a promoção das interações sociais da criança
através do teatro pode ser uma forma de ela compreender a existência do outro. Portanto,
uma visita a um teatro, se eles estiverem preparados para receber estas crianças, pode ser
uma experiência enriquecedora (ver “Autismo: um guia para teatros”:
https://www.autism.org.uk/professionals/others /theatre.aspx). Nesta atividade propõe-se ao
grupo como é que o teatro pode ser benéfico para as crianças com autismo.

ATIVIDADE 10: Imaginar um espaço criado para crianças com autismo brincarem,
interagirem e comunicar
Descrição da atividade: os/as formandos/as podem ser questionados sobre as melhores
características de um espaço para brincar. Depois disso, em pares ou pequenos grupos, é
pedido para escolherem um jogo e simular como é que ele poderia ser jogado com uma
criança com autismo. Apenas uma nota sobre os tipos de jogos a serem escolhidos durante a
atividade, pois é necessário equilibrar a escolha entre jogos individuais e coletivos.
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ANEXO - Dois casos de crianças com autismo
Breve apresentação de dois casos de crianças com autismo.

Caso do Fábio
O Fábio foi sempre uma criança muito estranha. Tolinho, no dizer da gente simples
lá da aldeia. Segundo os pais, não olhava as pessoas olhos nos olhos. Ficava
fascinado com o movimento circular da máquina de lavar a roupa durante a
centrifugação. Não brincava com os irmãos, nem com os primos, e isolava-se,
voluntariamente, de todas as crianças da mesma idade. Aos três anos de idade, já
sabia ler, de forma escorreita, sem nunca ninguém lhe ter ensinado. Aprendeu a ler,
segundo dizem, pelas siglas comerciais. E tinha uma fixação muito particular em
máquinas. Sobretudo em máquinas escavadoras. Muitas vezes, os pais iam dar com
ele, no quarto, a rodar interminavelmente as rodas dos carrinhos. Gostava de fazer
as coisas sempre da mesma maneira e sentia uma enorme ansiedade quando eram
introduzidas mudanças nas suas rotinas. Quando estava excitado, fazia um gesto
muito bizarro: executava um movimento repetitivo com os braços, como se
estivesse a esvoaçar. A linguagem era muito sofisticada, empregando termos que
os outros meninos não conheciam. Os pais, levaram-no, lá em Braga, a um Pediatra
do Desenvolvimento, que diagnosticou, facilmente, uma Perturbação do Espectro do
Autismo. Hoje, o Fábio está no quarto ano do curso de Engenharia de Máquinas, e
as manifestações da perturbação atenuaram-se significativamente. É o melhor
aluno da faculdade e, se não namora, parece ser muito íntimo da sua colega Ester.
Dizem, ainda, que muitos dos seus professores lidam mal com a sua genialidade e
com o facto de ter sido convidado para diversas instituições estrangeiras de renome
ligadas à engenharia17.

17

Retirado de "Diferenças – Centro de Desenvolvimento Infantil"
(https://diferencas.net/wp-dif/docs/perturbacao_espectro_autismo.pdf; consulta em 16 de outubro de 2019).
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Caso do André
Já como bebé, o André era diferente. Desde logo, porque não gostava de ser
pegado ao colo. Não gostava de contacto físico. Nem de contacto ocular, mesmo
com a mãe. O médico disse que era feitio. Pelos dezoito meses, não dizia nenhuma
palavra; não apontava para ninguém, nem para nenhum objeto; e gostava de ficar
no seu mundo, fazendo gestos repetitivos sem significado conhecido. Aos três anos,
foi recomendado o ingresso na creche, o que ocorreu sem problemas dignos de
nota; mas isolava-se dos outros meninos, não havendo partilha de haveres, de
brincadeiras ou de emoções. Preferia ficar horas a rodar objetos ou a brincar com
uma guita. E continuava a não dizer nada. E a compreender muito pouco do que se
lhe dizia. Então, o Pediatra do Desenvolvimento, consultado em Castro Verde, fez o
diagnóstico óbvio: Perturbação da Linguagem associada a uma Perturbação do
Espectro do Autismo. Os pais ficaram muito tristes e apreensivos. Foi elaborada
uma proposta de intervenção muito ambiciosa. Os resultados foram
surpreendentes: hoje aos sete anos de idade, poderá parecer mentira, mas o André,
apesar de ainda não falar, já lê quase tudo. E parece compreender cada vez mais.
O Pediatra, esse, tem esperança de que ele irá falar 18.

18

Retirado de "Diferenças – Centro de Desenvolvimento Infantil"
(https://diferencas.net/wp-dif/docs/perturbacao_espectro_autismo.pdf; consulta em 16 de outubro de 2019)
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Sumário
A Bateria de Atividades Pedagógicas faz parte do Kit de Materiais de Aprendizagem
concebido no projeto ChildIN relativamente a um curso de formação sobre “cuidados
especiais e interação com crianças e jovens com autismo”.
Esta bateria é composta por cinco conjuntos de atividades, cada um referindo-se a um dos
temas/capítulos previstos no Manual de Formação e são apresentadas numa sequência

lógica, que tem em consideração a forma como os conteúdos programáticos são aí
apresentados.
Cada atividade é exposta em termos de “Objetivos”, forma de “Desenvolvimento”, forma de
“Exploração” e forma de “Avaliação”.
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ATIVIDADES – MÓDULO 1 – ORGANIZAR A ENTREVISTA DE
DESCOBERTA COM OS PAIS
ATIVIDADE 1: Visionar um vídeo com o relato de pais de uma criança com autismo
ATIVIDADE 2: Conhecer os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
ATIVIDADE 3: Role play para imaginar uma criança com autismo
ATIVIDADE 4: Elaborar questões para conversa exploratória com os pais de uma criança com
autismo
ATIVIDADE 5: Redigir um currículo e uma carta de apresentação para profissões relacionadas
com o cuidado de crianças com autismo
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ATIVIDADE 1: Visionar um vídeo com o relato de pais de uma criança com autismo
MÓDULO 1: Organizar a entrevista de descoberta com os pais
OBJETIVO: Melhorar o conhecimento sobre como pais de crianças com autismo
perspetivam a criança e o autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
É apresentado um ou vários vídeos em que pais rou outros familiares relatam a
forma como vivem o autismo dos filhos ou como receberam a notícia do
diagnóstico e reagiram.

15’

EXPLORAÇÃO:
Pode ser solicitado aos/às formandas para redigir algumas perguntas para obter
mais informações dos pais/familiares.

10’

AVALIAÇÃO:
Questionar os/as formandos/as sobre a importância do relacionamento do/a
cuidador/a com os pais da crianças com autismo.

5’

OBSERVAÇÕES:
A mesma atividade pode ser realizada com vídeos referentes a relatos de profissionais que
cuidam da criança (por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, médicos, etc.).

Exemplo de um vídeo que pode ser visto nesta ativ idade: https://youtu.be/vzpbzjwlXTU.
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ATIVIDADE 2: Conhecer os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
MÓDULO 1: Organizar a entrevista de descoberta com os pais
OBJETIVO: Explorar os métodos pedagógicos usados em criança com autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as (em 4 grupos) são convidados a efetuar, cada grupo,
pesquisas na Internet com informações sobre os seguintes métodos:
1) "Applied behavior analysis" (ABA) (ABA)
2) "Treatment and Education of Autistic and Related Communications
Handicapped Children" (TEACCH)

30’

3) "Early Start Denver Model" (ESDM)
4) "Low arousal Approach Method"

Após 30 min de pesquisa e diálogo dentro do grupo, os/as formandos/as
apresentam as reflexões feitas ao resto dos colegas.

30’

EXPLORAÇÃO:

10’

Pode ser introduzido o tema da confiabilidade das informações encontradas na
Internet sobre autismo.

20’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre qual o método que melhor
serve a criança com autismo.

OBSERVAÇÕES:
Exemplo de um vídeo (em inglês) relacionado com o "Low arousal Approach Method":
Título: "Diverted", 2019, 1:02 minutos (https://youtu.be/GflKHWfnH-Y).
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5’

ATIVIDADE 3: Role play para imaginar uma criança com autismo
MÓDULO 1: Organizar a entrevista de descoberta com os pais
OBJETIVO: Aumentar a capacidade de se colocar na posição de criança com autismo ou
dos seus pais.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Role playing em que os/as formandos/as são desafiados sentir-se como uma criança com
autismo ou como os pais de uma criança com autismo.
O desafio é o de realizar uma pequena dramatização em que um assume o papel do pai e
outro o papel do filho (criança com autismo).

30’

No decorrer da atividade podem os/as formandos/as inverter os papéis, mas também se
podem introduzir outros papéis, como o de cuidador, médico, outro.

EXPLORAÇÃO:
Discutir os sentimentos de uma criança com autismo ou os sentimentos dos seus pais.

10’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre o que poderá ser ter um filho com
autismo.

5’

OBSERVAÇÕES:
Como alternativa, também pode ser apresentado um caso ("Estudo de caso") com a descrição da
situação de uma criança com autismo em que os/as formandos/as são incentivados a falar sobre o
que a criança ou os pais sentem.

Caso do Fábio
O Fábio foi sempre uma criança muito estranha. Tolinho, no dizer da gente simples lá da aldeia. Segundo os pais,
não olhava as pessoas olhos nos olhos. Ficava fascinado com o movimento circular da máquina de lavar a roupa
durante a centrifugação. Não brincava com os irmãos, nem com os primos, e isolava-se, voluntariamente, de todas
as crianças da mesma idade. Aos três anos de idade, já sabia ler, de forma escorreita, sem nunca ninguém lhe ter
ensinado. Aprendeu a ler, segundo dizem, pelas siglas comerciais. E tinha uma fixação muito particular em
máquinas. Sobretudo em máquinas escavadoras. Muitas vezes, os pais iam dar com ele, no quarto, a rodar
interminavelmente as rodas dos carrinhos. Gostava de fazer as coisas sempre da mesma maneira e sentia uma
enorme ansiedade quando eram introduzidas mudanças nas suas rotinas. Quando estava excitado, fazia um gesto
muito bizarro: executava um movimento repetitivo com os braços, como se estivesse a esvoaçar. A linguagem era
muito sofisticada, empregando termos que os outros meninos não conheciam. Os pais, levaram-no, lá em Braga, a
um Pediatra do Desenvolvimento, que diagnosticou, facilmente, uma Perturbação do Espectro do Autismo. Hoje, o
Fábio está no quarto ano do curso de Engenharia de Máquinas, e as manifestações da perturbação atenuaram-se
significativamente. É o melhor aluno da faculdade e, se não namora, parece ser muito íntimo da sua colega Ester.
Dizem, ainda, que muitos dos seus professores lidam mal com a sua genialidade e com o facto de ter sido
convidado para diversas instituições estrangeiras de renome ligadas à engenharia.
Retirado de "Diferenças – Centro de Desenvolvimento Infantil"
(https://diferencas.net/wp-dif/docs/perturbacao_espectro_autismo.pdf; consulta em 16 de outubro de 2019).
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ATIVIDADE 4: Elaborar questões para conversa exploratória com os pais de uma criança
com autismo
MÓDULO 1: Organizar a entrevista de descoberta com os pais
OBJETIVO: Preparar questões para colocar aos pais e recolher informações sobre a criança
e o seu ambiente.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Numa folha/caderno,
1. Prepare questões que considera importante fazer aos pais para recolher
informações sobre a criança.

30’

2. Faça também questões sobre o ambiente da criança.
EXPLORAÇÃO:
Discuta as perguntas a serem feitas, aos pais, sobre a criança e seu ambiente.

10’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre a sensibilidade de se
perguntar aos pais de crianças com autismo coisas sobre a vida da criança, em
casa dos pais.

OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 5: Redigir um currículo e uma carta de apresentação para profissões
relacionadas com o cuidado de crianças com autismo
MÓDULO 1: Organizar a entrevista de descoberta com os pais
OBJETIVO: Desenvolver a capacidade de comunicar com os pais de uma criança com
autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a redigir ou melhorar o Curriculum Vitae com
informações sobre a experiência e conhecimentos sobre autismo. Pode, por
exemplo, ser sugerido a colocação no curriculum uma menção ao curso de
formação, que estão a frequentar, sobre o cuidado de crianças com autismo.

10’
10’

Em seguida, é pedido aos/às formandos/as para redigirem uma carta com 10
linhas a explicar as motivações para cuidar de crianças com autismo.
EXPLORAÇÃO:
Os/as formandos/as devem tentar imaginar o que é importante dizer no ponto de
vista dos pais ...

10’

A forma como expor motivações na “carta” pode ser discutido em grupo.
AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre quais são as expectativas que
os pais de uma criança com autismo têm quando recebem um elemento externo
à família para dela cuidar.

OBSERVAÇÕES:
-
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5’

ATIVIDADES – MÓDULO 2 – DIALOGAR SOBRE OS CUIDADOS A
PRESAR E O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM AUTISMO
ATIVIDADE 1: Apresentação dos critérios "A" e "B" da DSM 5
ATIVIDADE 2: Comparar o desenvolvimento de uma criança com autismo com uma criança
neurotípica
ATIVIDADE 3: Os diferentes graus de severidade em pessoas com autismo
ATIVIDADE 4: Organizações de apoio local a crianças com autismo
ATIVIDADE 5: Discussão sobre a lista de questões do M-CHAT
ATIVIDADE 6: Os planos oficiais de apoio a crianças com autismo
ATIVIDADE 7: O uso do diário de comunicação
ATIVIDADE 8: A ficha para registo de crises da criança
ATIVIDADE 9: Observar dificuldades e a sua superação
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ATIVIDADE 1: Apresentação dos critérios "A" e "B" da DSM 5
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Aprofundar o conhecimento sobre os critérios “A” e “B” do diagnóstico do
autismo segundo a DSM 5.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
A partir do conteúdo da Tabela que é ANEXADA a esta atividade os/as
formandos/as, divididos em grupo podem aprofundar o que está descrito em
cada um dos critérios “A” e “B” do diagnóstico do autismo segundo a DSM 5.
Para aprofundar essas reflexões podem ter por referência uma criança
neurotípica.

20’

Cada grupo pode ficar encarregue de refletir sobre um único critério e depois
partilhar a sua reflexão com o resto do grupo.

EXPLORAÇÃO:
O/a formadora deve incentivar a discussão com algum pormenor dos diferentes
critérios "A" e "B" da DSM 5.

10’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre sua capacidade de
discriminar os critérios "A" e "B" da DSM 5 em crianças.
OBSERVAÇÕES:
-
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 1 (Módulo 2)
Tabela – Exemplos de manifestação do autismo nos critérios "A" e "B" 1
CRITÉRIO A. "Deficits persistentes na comunicação e interação social em vários
contextos”, manifestados por todos os seguintes exemplos (os exemplos são
ilustrativos, não exaustivos; ver texto)"
EXEMPLOS
1. Deficits de reciprocidade sócio emocional, variando, por exemplo, entre uma abordagem social
anormal com falhas na conversa reciproca; ao reduzido partilhar de interesses, emoções ou afetos; à
falha em iniciar ou responder às interações sociais.
2. Deficits em comportamentos comunicacionais não-verbais usados para interação social, variando, por
exemplo, de comunicação verbal e não verbal mal integrada; a anormalidades no contacto visual e
linguagem corporal ou deficits na compreensão e uso de gestos; a uma total falta de expressões faciais
e comunicação não verbal.
3. Deficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos, variando, por exemplo,
de dificuldades para ajustar o comportamento para se adequar a vários contextos sociais; às
dificuldades em compartilhar brincadeiras em que se usa a imaginação ou em fazer amigos; à ausência
de interesse nos pares.
Especificação da gravidade atual: a gravidade é baseada em deficiências de comunicação social e
padrões repetitivos restritos de comportamento.

CRITÉRIO B. "Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades, manifestados por pelo menos dois dos seguintes exemplos (os
exemplos são ilustrativos, não exaustivos; ver texto)"
EXEMPLOS
1. Movimentos motores estereotipados ou repetitivos (por exemplo, estereotipias motoras simples, atirar
objetos e brinquedos, ecolalia, frases idiossincráticas).
2. Insistência na mesmice, aderência inflexível a rotinas ou padrões ritualizados (por exemplo, angústia
extrema em pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões de pensamento rígidos, rituais
de saudação, necessidade de seguir o mesmo caminho ou comer comida todos os dias).
3. Interesses altamente restritos e fixos que são anormais em intensidade ou foco (por exemplo, forte
apego ou preocupação com objetos incomuns, interesse excessivamente circunscrito ou perseverante).
4. Hiper ou hiporreatividade à entrada sensorial ou interesses incomuns no ambiente (por exemplo,
indiferença aparente à dor / temperatura, resposta adversa a sons ou texturas específicos, cheiros ou
toques, fascinação visual por luzes ou movimento).
Especificação da gravidade atual: a gravidade é baseada em deficiências de comunicação social e
padrões de comportamento repetitivos e restritos.

1

Ver https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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ATIVIDADE 2: Comparar o desenvolvimento de uma criança com autismo com uma
criança neurotípica
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Diferenciar o cuidado a prestar a uma criança com autismo do cuidado a
prestar a uma criança neurotípica.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
A partir da atividade anterior ou tendo por base o conteúdo da Tabela usada na
ATIVIDADE 1 do MÓDULO 2 (ANEXADA a essa atividade), cada um dos grupos
pode refletir também sobre cuidados específicos a ter com as crianças com
autismo (por comparação com as crianças neurotípicas.

20’

Estas reflexões devem ser partilhadas ao resto do grupo.
EXPLORAÇÃO:
O/a formador/a pode incentivar a discussão e a tentativa de dedução por parte
dos formandos sobre os cuidados a ter com as crianças com autismo face aos
critérios “A” e “B” da DSM 5.

20’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre as diferenças entre o cuidado
a prestar a uma criança com autismo e o cuidado a prestar a uma criança
neurotípica.
OBSERVAÇÕES:
A ATIVIDADE 1 e ATIVIDADE 2 podem ser realizadas simultaneamente.
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5’

ATIVIDADE 3: Os diferentes graus de severidade em pessoas com autismo
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Discriminar diferentes graus de severidade do autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
A partir do conteúdo da Tabela (ANEXO da ATIVIDADE 2 – Módulo 2), os/as
formandos/as são divididos em grupos e convidados a refletir sobre os cuidados a
prestar a crianças com autismo em função dos diferentes graus de severidade
(Nível 1, Nível 2 ou Nível 3). Cada grupo pode refletir sobre um único Nível.

20’

Estas reflexões devem ser partilhadas ao resto do grupo.
EXPLORAÇÃO:
O/a formador/a deve encorajar a discussão sobre os diferentes níveis de gravidade
do autismo e o impacto no tipo de cuidado necessário.

10’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre o impacto que o grau de
severidade do autismo tem no cuidado que deve ser prestado.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 3 (Módulo 2)
Tabela – Graus de severidade no autismo2
Grau de
severidade

Comunicação

Comportamentos
repetitivos e restritivos

"Requer suporte
muito
substancial"
(Nível 3)

"Graves deficits nas competências de
comunicação verbal e não verbal que
causam graves prejuízos no funcionamento e
iniciação de interações sociais e resposta
mínima a sociabilizar com os outros. Por
exemplo, uma pessoa com poucas palavras e
de fala inteligível que raramente inicia uma
interação e, quando o faz, faz abordagens
incomuns apenas para atender às
necessidades e responde apenas a
abordagens sociais muito diretas".

"Inflexibilidade de
comportamentos, extrema
dificuldade em lidar com a
mudança. Marcado por
comportamentos restritos /
repetitivos. Grande
angústia / dificuldade em
mudar o foco ou a ação".

"Requer suporte
substancial"
(Nível 2)

"Deficits nas competências de comunicação
verbal e não verbal; deficiências sociais
aparentes; iniciação limitada de interações
sociais; e respostas reduzidas ou anormais
às aberturas sociais de outros. Por exemplo,
falar com frases simples, com interação
limitada a interesses especiais estritos e que
estranha a comunicação não verbal".

"Inflexibilidade no
comportamento, dificuldade
em lidar com a mudança ou
outros comportamentos
restritos / repetitivos. Estes
aparecem com frequência,
sem serem óbvios para o
observador casual e
interferem no funcionamento
de uma variedade de
contextos. Aflição e / ou
dificuldade de mudar o foco
ou ação".

"Requer suporte" "Sem ninguém a apoiar, os deficits na
(Nível 1)
comunicação causam deficiências
percetíveis. Dificuldade em iniciar interações
sociais e exemplos claros de resposta atípica
ou mal sucedida a aberturas sociais de
outros. Pode parecer ter pouco interesse nas
interações sociais. Por exemplo, uma pessoa
que é capaz de comunicar falha nas
tentativas de fazer amigos".

"Inflexibilidade no
comportamento que causa
interferência significativa no
funcionamento em um ou
mais contextos. Dificuldade
em alternar entre atividades.
Problemas de organização e
planeamento".

2

Ver "Autism Diagnosis Criteria: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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ATIVIDADE 4: Organizações de apoio local a crianças com autismo
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Identificar a importância das organizações locais para o acompanhamento e
apoio às pessoas com autismo e seus familiares.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a pesquisar na internet uma associação local
de apoio a pessoas com autismo e seus familiares.

20’

O desafio é identificar três tipos de suporte que são oferecidos por esse tipo de
instituições às pessoas com autismo e/ou seus familiares.
EXPLORAÇÃO:
O formador pode listar no quadro os diferentes apoios oferecidos pelas
associações locais.

10’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre a importância das
organizações locais para apoiar as pessoas com autismo e suas famílias.

5’

OBSERVAÇÕES:
Algumas associações de referência:
Federação Portuguesa de Autismo (https://www.fpda.pt/associacoes-federadas)
Associações locais:

•

APPDA - Coimbra - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e
Autismo de Coimbra (http://www.appdacoimbra.com/)

•

APPDA - Norte - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo
(https://www.appda-norte.org.pt/)

•

APPDA - Viseu - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo
(https://www.appdaviseu.com/)
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ATIVIDADE 5: Discussão sobre a lista de questões do M-CHAT
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber identificar precocemente sinais de autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os formandos, em pequenos grupos, são convidados a explorar o website sobre o
M-CHAT:
20’

• https://mchatscreen.com/m-chat/
Depois de analisar o seu conteúdo, os grupos são convidados a refletir sobre os
comportamentos que podem representar sinais de que uma criança pode ter
autismo.
EXPLORAÇÃO:
O/a formador/a pode focar-se apenas nos aspetos comportamentais a fim de
serem discutidos com detalhe.

10’

AVALIAÇÃO:
Os/as formandos/as podem ser questionados sobre os principais sinais de
autismo.

5’

OBSERVAÇÕES:
O “Modified Checklist for Autism in Toddlers “(M-CHAT™; Robins, Fein, & Barton, 1999) está
disponível para download gratuito para fins clínicos, de pesquisa e educacionais.
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ATIVIDADE 6: Os planos oficiais de apoio a crianças com autismo
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Identificar o conteúdo de um típico Plano de Apoio à Criança.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a visitar o website do serviço de intervenção
na infância e de identificar os documentos de referência relacionados com planos
de acompanhamento de crianças (inclusivamente os referentes à intervenção
precoce).

10’

EXPLORAÇÃO:
Explorar e partilhar em grupo o conteúdo dos planos.

30’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo para que pessoas individualmente
identifiquem um aspeto que consta nos "planos oficiais de intervenção precoce".

5’

OBSERVAÇÕES:
Documentos de referência do Sistema Nacional de Intervenção na Primeira Infância em
Portugal: https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia/
documentos-de-referencia.aspx
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ATIVIDADE 7: O uso do diário de comunicação
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber utilizar um diário de comunicação.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a visionar um vídeo sobre uma tarefa
rotineira de uma criança com autismo (link com exemplo sobre o
desfralde:https://youtu.be/5CuJTbZbpwc).

30’

Devem de seguia descrever no diário de comunicação como aconteceu (Tabela
em ANEXO), para que os pais possam saber da reação da criança a esta
atividade.
EXPLORAÇÃO:
Explorar a forma como descrever as reações e comportamentos da criança.

30’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância da comunicação
deste tipo de atividades com os pais da criança.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 7 (Módulo 2)
Tabela – Ficha de comunicação diária
NOME DA CRIANÇA:
DATA:
CUIDADOR/A:
OCORRÊNCIA:

OBSERVAÇÕES SOBRE O QUE FOI FEITO COM A OCORRÊNCIA:
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ATIVIDADE 8: A ficha para registo de crises da criança
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber comunicar uma crise de uma criança com autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a visionar o seguinte vídeo: https://youtu.be/
25NYsIiity0, no qual, Victor Mendonça, diagnosticado com autismo, diz quais são
as situações que o deixam irritado e em que se sente menos confortável.
Aos/às formandos/as é pedido para imaginarem uma criança tem uma crise por
se sentir como o Victor Mendonça.

30’

Depois, os/as formandos/as, preenchem a folha destinada ao registo das crises
(Tabela ANEXO: Folha para registo da crise da criança) tendo em conta o
testemunho que Victor Mendonça nos dá no vídeo.
EXPLORAÇÃO:
Explorar a forma de comunicar como a crise da criança, o “Contexto da crise”, os
“Gatilhos da crise e/ou os sinais manifestados antes da crise” e as “Técnicas e
ferramentas utilizadas para ajudar a criança a enfrentar e superar a crise ”.

30’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância de uma
comunicação clara do que ocorre na crise da criança com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 8 (Módulo 2)
Tabela – Ficha de registo das crises da criança
NOME DA CRIANÇA:
DATA:
HORA:
CUIDADOR/A:
1) Contexto da crise

2) Sinais dados pela criança

3) Técnicas e ferramentas utilizadas
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ATIVIDADE 9: Observar dificuldades e a sua superação
MÓDULO 2: Dialogar sobre os cuidados a prestar e o desenvolvimento da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber utilizar um diário de comunicação para comunicar o progresso da
criança.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:

ESTUDO DE CASO: O CASO DE "A."
"A." é uma criança que, como todas as crianças com autismo, apresenta
dificuldades ao nível da “Linguagem e Comunicação”. Hélia Canudo, num
relatório datado de 2012, refere-se às dificuldades de "A." nesses dois tópicos,
nas páginas 4 e 5 do seu relatório, nos seguintes termos:
Devido ao seu diagnóstico inserido nas PEA, a área da Linguagem e da Comunicação é a área em
que o A. apresenta mais dificuldades afetando todas as restantes áreas. De acordo com isto, o A.
foi inicialmente descrito como uma criança cujas capacidades básicas de comunicação se
encontravam de tal forma perturbadas que não revelava qualquer intenção comunicativa,
expressando apenas o desagrado.
Neste momento apesar de o seu discurso se caracterizar, maioritariamente, por gestos e por um
jargão próprio, o A. já demonstra alguma intenção de comunicação, dirigindo-se ao adulto
quando deseja algo que não consegue alcançar pelos seus próprios meios dizendo, mesmo,

30’

algumas palavras com sentido.
Ainda não responde adequadamente a ordens verbais mas algumas das funções que inicialmente
se encontravam ausentes, começam agora a surgir, como é o caso da nomeação de objetos em
que o A. já nomeia alguns objetos e animais como pato, cão, maçã, entre outros. Já começa,
também, a construir frases de duas palavras como o “senta aqui” que utiliza quando deseja
interagir com o adulto.
Relativamente ao verbalizar as suas necessidades o A. ainda revela grandes dificuldades e no que
toca à atenção na tarefa, esta continua a ser bastante limitada restringindo-se às atividades
preferidas do A., como é o caso do comboio e do jogo de encaixes.
Para além de tudo o que já foi dito, apresenta ecolália imediata respondendo, algumas vezes, às
perguntas que lhe são feitas com a última palavra presente nas mesmas, ou repetindo o que o
adulto lhe diz.
Em conclusão, as capacidades de compreensão e de expressão são aquelas em que o A.
apresenta mais dificuldades.
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Mais à frente, Hélia Canudo acrescenta, a propósito do “Plano de
Intervenção” preparado para "A.", que à data do início da intervenção tinha 4
anos e 4 meses, e relacionado com a “Linguagem e Comunicação”, na página
7, o seguinte:
Linguagem Compreensiva:
- Parar o que está a fazer em resposta a um ‘para’ ou um ‘não’ do adulto, sem ajuda;
- Ser capaz de seguir instruções de uma só etapa, sem ajuda;
- Ser capaz de indicar a idade pelos dedos, quando lhe perguntam;
- Ser capaz de ouvir uma história durante 3 minutos.
Linguagem expressiva:
- Responder à pergunta ‘o que estás a fazer?’;
- Ser capaz de nomear 4 ou mais partes do corpo;
- Ser capaz de utilizar adjetivos comuns (grande, quente, etc.);
- Ser capaz de utilizar pronomes corretamente;
- Ser capaz de contar até 10.

A partir do caso de “A.”, registe na folha exemplo de “diário de
comunicação” a informação sobre uma situação de progresso da
criança.
EXPLORAÇÃO:
10’

Explore a maneira de comunicar aos pais o progresso da criança.

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância de uma
comunicação clara dos progressos da criança com autismo.

5’

OBSERVAÇÕES:
Fonte do caso apresentado:
Canudo, Hélia (2012). “Relatório de Estágio Profissionalizante em Intervenção Precoce na
Cercizimbra (STIP - ELI Sesimbra) e no Abrigo Infantil de Santa Maria de Belém. Relatório de
Estágio. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Motricidade Humana”. URI:
https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/5014.
O PDF, relativo ao Anexo VII, com o “Relatório e Plano de Intervenção – Apoio à Família – A.”,
poderá ser descarregado aqui: https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/5014/10/Anexo
%20VII.pdf.
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ATIVIDADES – MÓDULO 3 – CRIAR UM ESPAÇO SEGURO PARA A
CRIANÇA COM AUTISMO
ATIVIDADE 1: Como organizar o espaço para receber uma criança com autismo
ATIVIDADE 2: Fazer sugestões para mudanças no quarto da criança em casa dos pais
ATIVIDADE 3: Comunicar sem dizer uma única palavra
ATIVIDADE 4: Saber distinguir diferentes expressões faciais e como comunicar com elas
ATIVIDADE 5: Como os/as cuidadores percecionam o espaço
ATIVIDADE 6: Como usar o espaço para se comunicar com a linguagem verbal e não verbal
ATIVIDADE 7: Como as crianças com autismo usam seus cinco sentidos para comunicar
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ATIVIDADE 1: Como organizar o espaço para receber uma criança com autismo
MÓDULO 3: Criar um espaço seguro para a criança com autismo
OBJETIVO: Identificar cuidados a ter na organização do espaço em que se vai receber e
cuidar de uma criança com autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a visionar o seguinte vídeo: https://youtu.be/
OxW2unF_mHg e para prestarem atenção aos “quartos / espaços” e à forma
específica como são organizados para receber crianças com autismo.

30’

Devem depois identificar três aspetos a ter em consideração ao organizar o
espaço onde uma criança com autismo é recebida.
EXPLORAÇÃO:
É pedido para se partilhar em grupo o que cada um definiu, sendo redigido no
quadro uma lista de aspetos a ter em consideração ao organizar o espaço onde
uma criança com autismo é recebida.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância de se adaptar o
espaço onde a criança com autismo é recebida.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 2: Fazer sugestões para mudanças no quarto da criança em casa dos pais
MÓDULO 3: Criar um espaço seguro para a criança com autismo
OBJETIVO: Fazer propostas de melhorias no que diz respeito ao espaço em que a criança
vive (na casa dos pais).
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Crianças com autismo têm uma condição muito heterogénea pelo que o/a
cuidador/a deve ter flexibilidade em termos de organização do espaço onde se
receber uma determinada criança com autismo (em sua casa ou numa
creche/jardim de infância).
O/a cuidador/a pode também pensar e refletir sobre a casa da criança que está a
acompanhar e no ambiente previamente organizado pelos pais especificamente
para aquela criança.

10’

Partido-se do princípio que as escolhas dos pais têm que ser respeitadas, o/a
cuidador/a pode, com algum conhecimento da causa, fazer sugestões quanto à
organização do “quarto” ou espaço para cuidar da criança (em casa dos pais).
Os/as formandos são incentivados a refletir e compartilhar reflexões sobre como
deve ser feito esse diálogo ou conversa com os pais.
EXPLORAÇÃO:
O/a formador/a pode dar exemplos de salas com aspetos inadequados, para
provocar as reflexões.

20’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar como se devem apresentar as sugestões
relativas ao espaço, aos pais da criança com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 3: Comunicar sem dizer uma única palavra
MÓDULO 3: criar um espaço seguro para a criança com autismo
OBJETIVO: Saber comunicar com a criança com autismo sem usar palavras.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Aos/às formandos/as é proposto passarem 5 minutos a comunicar falar (esta
atividade pode ser realizada em pares).

30’

No final desses 5 minutos, é pedido para se apresentarem ideias e sugestões de
como se poderia comunicar usando apenas imagens (símbolos, desenhos,
fotografias, etc.).
EXPLORAÇÃO:
O/a formador/a pode explora a dificuldade de se comunicar sem o recurso para
palavras.

5’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar aos/às formandos/as sobre a importância que
poderá ter a comunicação sem palavras para as crianças com autismo.

5’

OBSERVAÇÕES:
NOTA 1: com este exercício não se começar iniciar a aprendizagem de nenhuma língua de
sinais/gestos, mas sim, a imaginar como a linguagem não verbal / simbólica pode ser
utilizada no contexto da comunicação.
NOTA 2: ver, a este respeito, alguns dos métodos referidos no primeiro módulo; ver
também, no quarto módulo, o tema em que será abordado o conceito de “Comunicação
Aumentativa”, no contexto da realização das tarefas básicas da vida quotidiana.
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ATIVIDADE 4: Saber distinguir diferentes expressões faciais e como comunicar com elas
MÓDULO 3: criar um espaço seguro para a criança com autismo
OBJETIVO: Distinguir diferentes expressões faciais.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados/as a observar o slide com imagens de
diferentes expressões faciais (ver ANEXO).
Em seguida, são convidados/as a imaginar as emoções representadas nessas
imagens.

30’

Por fim, são convidados/as a expressar essas mesmas emoções.
EXPLORAÇÃO:
O/a formador/a pode explorar a facilidade e dificuldade de compreensão da
expressão das emoções.

20’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar aos alunos sobre a importância da comunicação
não verbal para crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 4 (Módulo 3)
Slide nº 37 - Módulo 3
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ATIVIDADE 5: Como os/as cuidadores percecionam o espaço
MÓDULO 3: Criar um espaço seguro para a criança com autismo
OBJETIVO: Identificar a forma como as os/as cuidadores/as percebem o espaço onde
acompanham a criança com autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a refletir sobre como eles costumam
orientar-se em termos espaciais (em sua casa, trabalho, etc.). Esta reflexão pode
ser partilhada em grupo.
Também são convidados a refletir sobre como é que as crianças com autismo se
orientam nos espaços que habitam. Esta reflexão pode ser partilhada em grupo.

10’

Por fim, os/as formandos/as são convidados a pesquisar na Internet pelo
significado do termo “proxémica”.
EXPLORAÇÃO:
Os/as formandos/as são convidados a refletir sobre o conceito e sobre como ele
pode ser usado para compreender o comportamento das crianças em geral, bem
como das crianças com autismo em particular.

30’

AVALIAÇÃO:
O/a formador pode questionar o grupo sobre as diferenças entre a forma como
os/as cuidadores/as percebem o espaço e as diferenças com a criança com
autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 6: Como usar o espaço para se comunicar com a linguagem verbal e não
verbal
MÓDULO 3: Criar um espaço seguro para a criança com autismo
OBJETIVO: Saber utilizar linguagens não verbais para comunicar com a criança com
autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a refletir sobre como habitualmente se
orientam em termos espaciais (na sua casa, no seu local de trabalho, etc.).
Em seguida, é solicitado que imaginem o que podem fazer para melhorar a
comunicação com uma criança com autismo, utilizando apenas formas de
linguagem não verbal, isto é, dando-lhe sinais, gestos e / ou utilizando símbolos
com alguma indicação para que ela (criança com autismo) se oriente no espaço.

10’

EXPLORAÇÃO:
O uso de linguagem não verbal com crianças com autismo deve ser explorado.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância da linguagem não
verbal para a criança com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 7: Como as crianças com autismo usam seus cinco sentidos para comunicar
MÓDULO 3: Criar um espaço seguro para a criança com autismo
OBJETIVO: Identificar como as crianças com autismo usam os cinco sentidos para se
comunicar.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são agrupados e convidados a escolher um dos 5 sentidos
(olfato, paladar, tato, audição ou visão).

10’

Cada grupo é convidado a refletir e explorar como cada um desses cinco
sentidos pode ser usado para se comunicar em geral, por todas as pessoas, bem
como por crianças com autismo em particular.
EXPLORAÇÃO:
O uso de linguagem não verbal com crianças com autismo deve ser explorado.

10’

AVALIAÇÃO:
O treinador pode questionar o grupo sobre a importância da linguagem não
verbal para a criança com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADES – MÓDULO 4 – APRENDIZAGEM DAS TAREFAS DO DIA
A DIA
ATIVIDADE 1: Role play para acordar com os pais as tarefas a realizar e o que a criança deve
aprender
ATIVIDADE 2: O significado da linguagem figurativa e evitar seu uso com crianças com
autismo
ATIVIDADE 3: Exercício de verbalização das ações
ATIVIDADE 4: Exercício para usar o MAKATON
ATIVIDADE 5: Exercício para treino do PECS
ATIVIDADE 6: Como comunicar com as crianças tendo em vista melhorar a aprendizagem
das tarefas básicas do dia-a-dia
ATIVIDADE 7: Como comunicar às crianças mudanças no seu ambiente habitual
ATIVIDADE 8: Dividir as tarefas em etapas e estabelecer um cronograma para as ensinar
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ATIVIDADE 1: Role play para acordar com os pais as tarefas a realizar e o que a criança
deve aprender
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Acordar com os pais o que a criança deve aprender e as tarefas que deve saber
fazer.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a pensar em tarefas/ atividades básica do diaa-dia que podem ser ensinada a crianças com autismo no tempo que estão sobre
o seu cuidado.

10’

Esta tarefa pode ser desenvolvida em pequenos grupos e no final ser partilhada
com o grupo alargado.
EXPLORAÇÃO:
Explorar como poderão reagir os pais se estas tarefas não forem previamente
acordadas com os pais.

10’

Refletir sobre a importância do diálogo com os pais na aprendizagem das tarefas
diárias.
AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância de acordar a
realização de tarefas de aprendizagem com as crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 2: O significado da linguagem figurativa e evitar seu uso com crianças com
autismo
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Esclarecer o significado das figuras de estilo para crianças com autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
A partir das frases da ANEXO, os/as formandos são convidados a reescrever as
frases, sem usar figuras de estilo.

30’

EXPLORAÇÃO:
Explorar como é que as crianças com autismo entendem figuras de estilo.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre as consequências do uso de
figuras de estilo na comunicação com crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 2 (Módulo 4)
Ficha: Nova formulação de frases com figuras de estilo
Frases com figuras de estilo:

Nova formulação:

1) Perder a cabeça.

2) Sem pés nem cabeça.

3) Com a mão na massa.

4) Com uma mão à frente e outra atrás.

5) Dor de cotovelo.

6) Falar pelos cotovelos.

7) Ter as costas largas.

8) Ter as costas quentes.

9) Ficar a chuchar no dedo.

10) Ferver em pouca água.

11) Trazer água no bico.

12) Fazer uma tempestade num copo de água.
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ATIVIDADE 3: Exercício de verbalização das ações
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Saber verbalizar as ações que estão a ser realizadas, como forma de melhorar a
comunicação com crianças com autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a imaginar como podem explicar a uma
criança com autismo o pedido para realizar a tarefa de lavar os dentes.
Os/as formandos/as são convidados a verbalizar e expor como fariam esse
pedido.

10’

Esta atividade pode ser desenvolvida em grupos com cada grupo encarregue de
uma tarefa diferente (por exemplo: lavar as mãos, vestir a roupa, etc.).
EXPLORAÇÃO:
Explorar a forma como as crianças com autismo entendem a comunicação de
tarefas.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar ao grupo sobre uma boa forma de comunicar
tarefas às crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 4: Exercício para usar o MAKATON
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Saber usar o método MAKATON para ensinar crianças com autismo a realizar
“atividades da vida diária”.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Aos/às formandos/as é solicitado que pesquisem informações sobre o método
MAKATON na Internet. Pode ser sugerido o website do MAKATON
(https://www.makaton.org/).
Depois disso, tendo por referência a atividade nº 3, no qual foi pedido a grupos
de formandos/as para explicarem tarefas como lavar os dentes, lavar as mãos ou
vestir a roupa, pede-se agora aos mesmos grupos para descreverem como
usariam o método MAKATON para comunicar essas tarefas às crianças com
autismo.

20’

10’

EXPLORAÇÃO:
Explorar a forma como as crianças com autismo entendem a comunicação de
tarefas.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar ao grupo sobre uma boa forma de comunicar
tarefas às crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 5: Exercício para treino do PECS
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Saber utilizar o método PECS para ensinar crianças com autismo a realizar
“atividades da vida diária”.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Aos/às formandos/as é solicitado que pesquisem informações sobre o método
PECS na Internet. Pode ser sugerido o website do método PECS
(https://pecs.com/picture-exchange-communication-system-pecs/).

20’

Depois disso, tendo por referência as atividades nº 3 e nº4, pede-se agora aos
mesmos grupos para descreverem como usariam o método PECS para comunicar
essas tarefas às crianças com autismo.

10’

EXPLORAÇÃO:
Explorar a forma como as crianças com autismo entendem a comunicação de
tarefas.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar ao grupo sobre uma boa forma de comunicar
tarefas às crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:

Projeto ChildIN

Data: 28/04/2021

Produto Intelectual nº 4 Guia de Utilização dos Materiais de Aprendizagem
(Bateria de Atividades Pedagógicas)

Página 44 de 63

5’

ATIVIDADE 6: Como comunicar com as crianças tendo em vista melhorar a aprendizagem
das tarefas básicas do dia-a-dia
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Saber comunicar com crianças com autismo para melhorar a aprendizagem das
“tarefas básicas do dia a dia”.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a refletir sobre como se deve comunicar com
a criança com autismo a partir das atividades nº 3, nº 4 e nº 5.

30’

Cada grupo, anteriormente constituído, pode redigir dois grandes princípios a
serem utilizados na comunicação com crianças com autismo.
EXPLORAÇÃO:
Explorar a forma como as crianças com autismo entendem a comunicação de
tarefas.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar ao grupo sobre uma boa forma de comunicar
tarefas às crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 7: Como comunicar às crianças mudanças no seu ambiente habitual
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Saber comunicar às crianças com autismo as mudanças que vão ocorrer no seu
ambiente.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
É pedido aos/às formandos/as para imaginarem uma situação em que tem
necessariamente que ocorrer uma mudança no espaço onde a criança com
autismo é acolhida. Por exemplo, a disposição do mobiliário ou a introdução de
cacifos.

30’

Em pequenos grupos, aos/às formandos/as é depois solicitado para refletirem
sobre a programação da mudança e sobre o que deveria ser feito ou explicado à
criança com autismo.
EXPLORAÇÃO:
Explorar o impacto que as mudanças no ambiente têm nas crianças com
autismo.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar ao grupo sobre uma boa forma de comunicar
tarefas às crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 8: Dividir as tarefas em etapas e estabelecer um cronograma para as ensinar
MÓDULO 4: Aprendizagem das tarefas do dia a dia
OBJETIVO: Saber dividir as tarefas em fase /etapas para serem ensinadas à criança com
autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Os/as formandos/as são convidados a pensar sobre como uma tarefa básica do
dia-a-dia (de escolha destes, mas diferentes das já abordadas noutras atividades)
pode ser dividida em diferentes etapas para ser realizada.

10’

Esta tarefa pode ser realizada em pequenos grupos.
A divisão feita é apresentada ao grupo.
EXPLORAÇÃO:
Explorar a importância de explicar as tarefas passo a passo (em partes concretas)
às crianças com autismo.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar ao grupo sobre uma boa forma de comunicar
tarefas às crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADES – MÓDULO 5 – O PAPEL DA AMA NO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTERPESSOAL DA CRIANÇA COM
AUTISMO
ATIVIDADE 1: Transformar frases negativas em positivas
ATIVIDADE 2: A aprendizagem de expressões idiomáticas
ATIVIDADE 3: As representações sociais sobre o autismo
ATIVIDADE 4: Redigir "histórias sociais" para desenvolver as competências de crianças com
autismo
ATIVIDADE 5: Observando o envolvimento da criança nas atividades que a desafiam
ATIVIDADE 6: O desenvolvimento da atenção compartilhada
ATIVIDADE 7: Compreender as emoções e os sentimentos
ATIVIDADE 8: Identificar e compreender as emoções para serem registadas
ATIVIDADE 9: Teatro como forma de compreender e desenvolver as interações sociais
ATIVIDADE 10: Imaginar um espaço criado para crianças com autismo brincarem,
interagirem e comunicar

Projeto ChildIN

Data: 28/04/2021

Produto Intelectual nº 4 Guia de Utilização dos Materiais de Aprendizagem
(Bateria de Atividades Pedagógicas)

Página 48 de 63

ATIVIDADE 1: Transformar frases negativas em positivas
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber transformar frases negativas em frases afirmativas.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
A partir das frases da folha do ANEXO, pede-se aos/às formandos/as que as
reescrevam de forma positiva.

30’

EXPLORAÇÃO:
Explorar a importância que poderá ter para as crianças com autismo a utilização
de frases positivas sobre o seu comportamento.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a utilização de frases negativas e
positivas na comunicação com crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 1 (MÓDULO 5)
Ficha: Reformulação de expressões negativas tornando-as positivas
Afirmações negativas:

Nova formulação (pela positiva):

1) Não faças assim!

2) Não consegues ficar quieto!

3) Não sei quando é que vais aprender!

4) Isso está errado!

5) Se fizeres isso ninguém vai gostar!

6) Tens que aprender, não posso estar
sempre a dizer a mesma coisa!

7) Não te comportes como uma criança!

8) Não estás a fazer bem!

9) Um menino não tem medo!

10) Uma menina não se comporta assim!

11) Já não tens emenda!

12) Não atires papeis para o chão!
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ATIVIDADE 2: A aprendizagem de expressões idiomáticas
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber como é que as crianças com autismo interpretam expressões
idiomáticas.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
A partir das frases da folha do ANEXO, pede-se aos/às formandos/as que as
reescrevam sem usar expressões idiomáticas.

30’

EXPLORAÇÃO:
Explorar como as crianças com autismo compreendem as expressões
idiomáticas.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a utilização de expressões
idiomáticas na comunicação com crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ANEXO DA ATIVIDADE 2 (Módulo 5)
Ficha: Nova formulação de expressões idiomáticas
Expressões idiomáticas:

Nova formulação:

1) Essa é difícil de engolir
2) Ser o advogado do diabo

3) Agarrar com unhas e dentes

4) Pareces uma barata tonta

5) Torcer o nariz

6) No tempo da outra senhora

7) Diz o roto ao nu

8) Tirar o cavalinho da chuva

9) Ficar a ver navios

10) Nariz empinado

11) Quem tem boca vai a Roma

12) Chorar lágrimas de crocodilo

Projeto ChildIN

Data: 28/04/2021

Produto Intelectual nº 4 Guia de Utilização dos Materiais de Aprendizagem
(Bateria de Atividades Pedagógicas)

Página 52 de 63

ATIVIDADE 3: As representações sociais sobre o autismo
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Identificar as representações sociais do autismo e a linguagem utilizada para
designar as pessoas e crianças com diagnóstico de autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Desenvolver a seguinte atividade usando papel e caneta.
(PASSO 1) Descreva (entre 2 a 10 linhas) a sua representação do autismo antes
do início deste curso de formação.
(PASSO 2) De seguida (entre 2 a 10 linhas) descreva o que parece ser a forma
mais comum de representação social do autismo, bem como as terminologias
usadas para descrever tudo o que tem a ver com autismo, incluindo os termos
usados para designar as pessoas e crianças com diagnóstico de autismo.

45’

(PASSO 3) Finalmente (entre 2 a 10 linhas) faça uma análise crítica ao que
descreveu anteriormente.
EXPLORAÇÃO:
Explorar as representações socias sobre o autismo.

20’

Explorar a análise crítica dos/as formandos/as no PASSO 3.
AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar ao grupo sobre o impacto das representações
sobre o autismo em crianças com autismo e nas suas famílias.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 4: Redigir "histórias sociais" para desenvolver as competências de crianças
com autismo
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Criar “histórias sociais” para melhorar as competências de crianças com
autismo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Desenvolver a seguinte atividade usando papel e caneta.
(Parte 1) Leia a seguinte “história social”, sobre como explicar o que é a COVID
19. Faça o download a “história social” em: https://institutosingular.org/wpcontent/uploads/2020/05/Historia-Social-Final_Coronav%C3%ADrus.pdf
(Documento: "Explicando o Coronavírus para crianças com autismo", de Mayra
Gaiato, 2020, in: https://institutosingular.org/).

30’

Parte 2): Agora crie uma “história social” para explicar uma determinada situação
(por exemplo, um maremoto), a uma criança com autismo.
EXPLORAÇÃO:
Explorar a forma como as crianças com autismo comunicam.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância de adaptar a
comunicação às crianças com autismo.

5’

OBSERVAÇÕES:
Para saber mais sobre este tópico, você pode consultar o site sobre o trabalho de Carol
Gray: "The New Social Story Book, Revised and Expanded 15th Anniversary Edition” - onde
estão mais de 150 histórias sociais para ensinar crianças e adultos com autismo (consultar:
https://carolgraysocialstories.com/social-stories/).
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ATIVIDADE 5: Observando o envolvimento da criança nas atividades que a desafiam
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber avaliar o envolvimento da criança nas atividades utilizando a [escala de
Leuven].
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
A Escala de Envolvimento de Leuven serve para avaliar o envolvimento de
crianças em atividades. A Escala tem cinco níveis que variam desde o não
envolvimento da criança, no nível 1 ("Extremamente baixo") até o envolvimento
total da criança (nível 3, intermédio), até o ponto em que esta não dá atenção a
mais nada em seu redor, no nível 5 ("Extremamente alto"). Sobre este assunto
pode ser consultado o seguinte link: https://cheqdin.com/leuven-scale-for-earlyyears/ .

30’

Use um papel e uma caneta para escrever o que poderia ser uma manifestação
comportamental de um envolvimento "Extremamente baixo" e um envolvimento
"Extremamente alto".
EXPLORAÇÃO:
Explorar como as crianças com autismo expressam o seu envolvimento nas
atividades.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode perguntar ao grupo como é que as crianças com autismo
expressam seu envolvimento nas atividades.

5’

OBSERVAÇÕES:
Para aprofundar este assunto pode consultar-se o seguinte artigo (em inglês):
MacRae C, Jones L (2020). A philosophical reflection on the “Leuven Scale” and young
children’s expressions of involvement. Published online International Journal of Qualitative
Studies in Education. https://doi.org/10.1080/09518398.2020.1828650 .
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ATIVIDADE 6: O desenvolvimento da atenção compartilhada
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Desenvolver a competência da “atenção partilhada”, como forma de melhorar
a interação com a criança.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Introdução: A “atenção partilhada” pode ser desenvolvida através da realização
de exercícios específicos. Tratam-se de exercícios de comunicação em que os/as
cuidadores/as deverão identificar interesses das crianças e envolver-se
conjuntamente com essas crianças na realização da atividade de que ela gosta.

20’

PARTE I DA ATIVIDADE: Reflita sobre o que se pode fazer para melhorar a
“atenção partilhada” ao interagir com crianças com autismo (levando em
consideração os critérios de diagnóstico abordados no Módulo 2).
PARTE II DA ATIVIDADE: Compartilhe a reflexão com o grupo.
EXPLORAÇÃO:
Explorar como desenvolver a “atenção partilhada”.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formadora questiona o grupo sobre os benefícios da “atenção partilhada” para
as crianças com autismo.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 7: Compreender as emoções e os senTEMPOntos
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Compreender emoções e sentimentos.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Parte 1: Escolha um sentimento ou emoção e tente defini-lo (pode usar um papel
e uma caneta).

20’

Parte 2: Tente depois explicar como é que as crianças com autismo podem ser
ensinadas a aprender e compreender essa mesma emoção e como distingui-lo de
outras emoções.
EXPLORAÇÃO:
Explorar como é que as crianças com autismo entendem as emoções ou
sentimentos.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a forma como as crianças com
autismo entendem emoções ou sentimentos.
OBSERVAÇÕES:
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5’

ATIVIDADE 8: Identificar e compreender as emoções para serem registadas
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Registar o comportamento emocional da criança e as ações realizadas para o
desenvolvimento das emoções.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Introdução: A “ficha de registo das emoções” (ver anexo a esta atividade) pode
ser preenchida em conjunto pelo/a cuidador/a e pelos pais.
Desenvolvimento: A atividade aqui proposta consiste em preencher a “ficha de
registo de emoções” tendo em conta a emoção ou sentimento que definiu na
atividade anterior (Atividade 7). Portanto, deve preencher a “folha para registar
as emoções” com uma descrição de quais seriam as reações e comportamentos
da criança ao aprender e compreender aquela emoção ou sentimento.

20’

EXPLORAÇÃO:
Explorar como é que as crianças com autismo entendem emoções ou
sentimentos.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a forma como as crianças com
autismo entendem emoções ou sentimentos.
OBSERVAÇÕES:
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ANEXO DA ATIVIDADE 8 (Módulo 5)
Ficha de registo de emoções:
NOME DA CRIANÇA:
DATA:
HORA:
CUIDADOR/A:
Emoção:

Descrição da atividade e das reações e comportamentos da
criança na realização da atividade de desenvolvimento das
emoções (ou para a sua compreensão):
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ATIVIDADE 9: Teatro como forma de compreender e desenvolver as interações sociais
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Identificar o teatro como uma forma de ajudar as crianças com autismo a
compreender e desenvolver as competências de interação social.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Reflita sobre como o teatro (ou outras manifestações artísticas e coletivas) pode
ser usado na aprendizagem de “interações sociais” por crianças com autismo.

20’

Partilhe a sua reflexão com o grupo.
EXPLORAÇÃO:
Explorar como é que crianças com autismo entendem emoções ou sentimentos
(neste caso, através do teatro).

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância do teatro na
aprendizagem / compreensão de emoções ou sentimentos em crianças com
autismo.
OBSERVAÇÕES:
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ATIVIDADE 10: Imaginar um espaço criado para crianças com autismo brincarem,
interagirem e comunicar
MÓDULO 5: O papel da ama no desenvolvimento social e interpessoal da criança com
autismo
OBJETIVO: Saber ajustar o espaço de brincadeira a um jogo.
TEMPO
DESENVOLVIMENTO:
Reflita sobre quais seriam as características ideais de um espaço utilizado para
brincar e jogar, por crianças com autismo.

20’

De seguida, escolha um jogo e pense em como ele poderia ser utilizado nesse
espaço tendo em vista que este ajude a desenvolver competências na área da
interação social.
EXPLORAÇÃO:
Explorar como é que crianças com autismo aprendem emoções ou sentimentos
através dos jogos.

10’

AVALIAÇÃO:
O/a formador/a pode questionar o grupo sobre a importância dos jogos na
aprendizagem / compreensão das emoções ou sentimentos em crianças com
autismo.
OBSERVAÇÕES:
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Sumário
A Bateria de Instrumentos de Avaliação faz parte de um Kit de Materiais de Aprendizagem
referente ao curso de formação do projeto ChildIN sobre “cuidados especiais e interação com
crianças com autismo”.
Este documento está dividido de acordo com o tipo de avaliação em questão,
nomeadamente os seguintes:
1. Pré-teste e pós-teste de avaliação de conhecimentos e competências – que visa a
auto-perceção de competências dos/as formandos/as.
2. Avaliação diagnóstica - visa conhecer as características individuais dos/as formandos/
as e do grupo de formação como um todo.
3. Avaliação da aprendizagem – é a avaliação sumativa e que visa verificar se os/as
formandos/as atingiram um nível mínimo de aquisição de conhecimentos/
competências.
4. Avaliação da satisfação com a formação - que visa conhecer o grau de satisfação dos/
as formandos/as com a sua participação na formação.
Neste repositório, as ferramentas de avaliação são apresentadas na forma como foram
concebidas, mas podem ser alteradas e ajustadas a contextos e situações específicas.
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1 – Pré-teste e pós-teste de competências
NOME DO/A FORMANDO/A: ____________ DATA: ________
Pré-questionários dirigidos a Amas e Auxiliares de Ação Educativa que se
preparam para frequentar formação sobre cuidar de crianças com autismo.
Utilize uma escala Likert de cinco pontos variando de “concordo totalmente” a “discordo totalmente” da seguinte forma: (1) discordo
totalmente; (2) discordo; (3) nem concordo nem discordo; (4) concordo; (5) Concordo plenamente.

É capaz de...

1

2

3

1 - Assumir a responsabilidade de escolher as perguntas a colocar aos pais
que lhe entregam uma criança com autismo para cuidar? (M1)
2 - Adaptar o conteúdo da sua conversa de acordo com as questões
levantadas pelos pais de uma criança com autismo (M1)
3 - Tirar anotações sobre o acompanhamento e cuidado a ter com a criança
com autismo que lhe estão a colocar a seu cargo (M1)
4 - Formular observações relacionadas com o desenvolvimento da criança
com autismo (M2)
5 - Assumir a responsabilidade de adaptar as atividades que a criança com
autismo realiza, respeitando as escolhas dos pais (M2)
6 - Seguir as instruções dos pais relativas a como iniciar o contacto com a
criança com autismo e sobre como gerir as crises da criança (M2)
7 – Sugerir informações a acrescentar aos programas individualizados e
personalizados estabelecidos para crianças com autismo (M2)
8 – Ser capaz de estabelecer um ambiente seguro no local em que a criança
com autismo vai passar a ser acompanhada (M3)
9 - Escolher formas ou reforços que tenham sido previamente identificados
com os pais para tranquilizar a criança com autismo (M3)
10 – Ajustar o seu comportamento à criança com autismo (M3 e M5)
11 – Ensinar a criança a realizar tarefas essenciais do dia-a-dia, de acordo
com as instruções dos pais ou equipas que acompanham a criança (M4)
12 - Ajustar seu comportamento de acordo com as interações da criança com
autismo (M4)
13 - Adaptar ferramentas para apoiar as aprendizagens da criança com
autismo (M4)
14 – Escolher jogo(s) adequado(s) à criança com autismo (M5)
15 - Adaptar os jogos aos interesses específicos da criança com autismo (M5)
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4

5

2 – Avaliação diagnóstica
QUESTÕES:

(A) PERGUNTAS RELATIVAS À EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO COMO
AMA, AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA OU OUTRA ÁREA PROFISSIONAL
RELACIONADA COM A EDUCAÇÃO
(1) Tem alguma experiência profissional como Ama ou Auxiliar de Ação Educativa?
(2) Há quanto tempo trabalha como Ama ou Auxiliar de Ação Educativa?
(3) Tem alguma qualificação na área da educação?
(4) Qual é a designação e Nível de Qualificação que detém segundo o Catálogo Nacional
de Qualificações?
(5) Teve alguma formação específica na área do autismo no decorrer da sua formação/
qualificação?

(B) PERGUNTAS RELATIVAS ESPECIFICAMENTE COM O AUTISMO
(6) O que sabe sobre o autismo?
(7) Quando é que se interessou pelo tema do autismo?
(8) Tem conhecimento sobre o que é o autismo?
(9) Tem formação específica sobre autismo?
(10) Tem alguma experiência em lidar com pessoas (crianças, jovens ou adultos) com
autismo?
(11) Há quanto tempo lida com pessoas com autismo?
(12) Quantas pessoas com autismo está neste momento a cuidar/acompanhar?
(13) Tem alguma experiência em lidar especificamente com crianças com autismo?
(14) Há quanto tempo lida com crianças com autismo?
(15) Quantas crianças com autismo está neste momento a cuidar/acompanhar?
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QUESTIONÁRIO:

NOME DO FORMANDO: ___________________________DATA _____________

(A) PERGUNTAS RELATIVAS À EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO COMO
AMA, AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA OU OUTRA ÁREA PROFISSIONAL
RELACIONADA COM A EDUCAÇÃO
(1) Tem alguma experiência como Ama ou Auxiliar de Ação Educativa?
Sim

Não

Parcialmente

(2) Há quanto tempo trabalha como Ama ou Auxiliar de Ação Educativa?
Há menos de um
ano

Nunca trabalhou

1 ano

2 anos

3 amos

Há mais de 3 anos

(3) Tem alguma qualificação na área da educação?
Sim

Não

Parcialmente

(4) Qual é a designação e o nível da sua qualificação, segundo o Catálogo Nacional de Qualificações?
Preencher com a designação e o nível (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8)
Pode encontrar mais informações sobre as designações e níveis das qualificações até ao nível 5 no
seguinte link: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes . Os níveis 6, 7 e 8 estão relacionados ao
ensino superior. O nível 5 é certificado pelas instituições de ensino superior, mas elas aparecem no
“Catálogo Nacional de Qualificações” português.

Designação

Nível

Qualificação: __________________________

Nível: ____________________________

Qualificação: __________________________

Nível: ____________________________

Qualificação: __________________________

Nível: ____________________________

(5) Teve formação específica formal sobre autismo durante o seu percurso de qualificação?
Sim

Não

Parcialmente (apenas ouviu falar do assunto)
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(B) PERGUNTAS RELACIONADAS ESPECIFICAMENTE COM O AUTISMO
(6) Que conhecimentos tem sobre o autismo?
NADA

ALGUMAS
NOÇÕES

NORMAL

MAIS DO QUE A
MAIORIA DAS PESSOAS

MUITO
CONHECIMENTO

ESPECIALISTA

(7) Quando é que se começou a interessar pelo autismo?
PRIMEIRA VEZ COM ESTE
CURSO

MENOS DE UM
ANO

1 ANO

2 ANOS

3 ANOS

MAIS DE 3 ANOS

(8) Tem algum tipo de conhecimento sobre autismo?
Escala Likert de cinco pontos de 1 (concordo totalmente) a 5 (discordo totalmente)

Tipo de conhecimento

1

2

3

4

5

Não muito
Não tanto quanto eu gostaria
Tanto como as pessoas comuns
Apenas dos meios de comunicação social
Interessei-me e tenho procurado mais informação
Leio sobre o autismo
Leio muito sobre o autismo
Estou bem informado sobre o autismo
Eu converso sobre o autismo
Eu converso frequentemente sobre o autismo
Eu tenho formação sobre autismo

(9) Teve alguma formação formal sobre autismo?
Sim

Não

Parcialmente (apenas ouviu falar do assunto)

(10) Tem alguma experiência em lidar com pessoas com autismo?
Sim

Não

Parcialmente

(11) Há quanto tempo lida com pessoas com autismo?
NUNCA

MENOS DE UM ANO

1 ANO

2 ANOS

3 ANOS

MAIS DE 3 ANOS
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(12) Quantas pessoas com autismo está a cuidar?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MAIS

(13) Tem alguma experiência em lidar com crianças com autismo?
Sim

Não

Parcialmente

(14) Há quanto tempo lida com crianças com autismo?
MENOS DE
UM ANO

NUNCA

1 ANO

2 ANOS

3 ANO

MAIS DE 3 ANOS

(15) Quantas crianças com autismo está a cuidar?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MAIS

NOTAS
• Podemos melhorar este questionário de Avaliação Diagnóstica.
PRIMEIRA LISTA DE PERGUNTAS:
1 - Sobre a experiência dos/as formandos/as como Ama ou Auxiliares de Ação Educativa ou com outra qualificação
ou profissão da área da educação (forneça uma lista das possibilidades ...)
2 - Sobre a formação/qualificação formal relacionado com questões educacionais ( forneça uma lista das
possibilidades…)
3 - Sobre os seus conhecimentos sobre crianças com autismo (dê uma lista das possibilidades…)
4 - Sobre os seus conhecimentos sobre pessoas com autismo (dê uma lista das possibilidades…)
5 - Sobre a formação/qualificação formal relacionado com o autismo (dê uma lista das possibilidades…)
6 - Outras questões importantes para se traçar o diagnóstico
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3 – Avaliação das aprendizagens
3.1 - Avaliação sumativa do Módulo 1
São apresentadas 12 questões para a avaliação sumativa do módulo 1, e para cada questão
existem 4 alternativas de resposta nas quais apenas uma pode ser considerada correta. A
resposta correta está sublinhada a negrito.
1. Por que devemos preparar uma entrevista com os pais?
a) Para obter informações sobre a criança com autismo e sobre o seu ambiente
b) Para conhecer as condições económicas da família
c)

Para lhes perguntar onde irão passar as próximas férias.

d) Para obter o máximo de informação possível sobre os segredos da família

2. A entrevista de descoberta é importante para…
a) Se conhecer tudo o que se relaciona com vida dos pais
b) Se confirmar ou não as informações fornecidas a priori pelos pais
c) Se estabelecer uma relação de confiança entre os pais e a ama/cuidador/a da
criança com autismo
d) Se obter informações sobre as dificuldades que os pais têm ao lidar com a criança com
autismo

3. Porque se deve perguntar aos pais o que ajuda a acalmar a criança durante as crises?
a) Não, isso é uma crença falsa, crianças com autismo nunca sofrem crises, é por isso que não
é preciso colocar perguntas aos pais sobre esse assunto
b) Nem todas as crianças com autismo sofrem crises, mas como as crises são
comuns, é preciso estar-se consciente da sua ocorrência e do que se deve fazer
para acalmar as crianças, evitando-se assim que qualquer situação perturbadora
saia do controle
c)

O que acalma as crianças com autismo durante as crises também podem ser importantes
para fazê-la comer o que tem no prato

d) Porque as crianças com autismo estão sempre a ter crises, uma após a outra, quase sem
interrupções

4. Devemos perguntar aos pais da criança com autismo sobre distúrbios alimentares e
perturbações do sono?
a) Não, não devemos perguntar-lhes, porque as crianças com autismo nunca apresentam
distúrbios alimentares ou perturbações do sono
b) Sim, devemos perguntar-lhes sobre distúrbios alimentares e perturbações do
sono, porque eles estão frequentemente associados ao autismo
c)

Não, só precisamos perguntar sobre perturbações do sono, porque as crianças com
autismo geralmente não apresentam distúrbios alimentares
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d) Sim, devemos perguntar sobre perturbações do sono, para sabermos como os acordar
quando for necessário realizar alguma tarefa prevista na prestação de cuidados regulares

5. Quem são os profissionais que lidam com crianças com autismo?
a) Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores etc.
b) Médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, jogadores de futebol, etc.
c)

Silvicultores, técnicos florestais e de conservação, madeireiros, etc.

d) Compositores, cantores, técnicos de iluminação e som, designers de iluminação,
assistentes de guarda-roupas

6. Quais são as especificidades dos métodos educacionais usados em crianças com
autismo?
a) Muitas pessoas com autismo têm dificuldades com a linguagem verbal,
valorizando muito a linguagem não verbal; portanto, os métodos educacionais
usados para interagir com elas baseiam-se em suportes visuais
b) Os métodos educacionais usados com crianças com autismo são essencialmente verbais
porque eles não entendem nada além de palavras faladas
c)

As crianças com autismo não podem aprender nada, e por isso usam-se apenas métodos
educacionais para agradar aos pais

d) Os métodos educacionais usados com crianças com autismo só são eficazes durante a
matrícula escolar, após os 6 anos de idade

7. Qual é o significado de “ABA” para profissionais que lidam com autismo?
a) “ABA” é uma cidade do condado de Fejér (Hungria), onde Leo Kanner descreveu pela
primeira vez uma criança com autismo
b) “ABA” é o primeiro nome de Aba Bayefsky, artista e professora canadiana, que
desenvolveu um método educacional para lidar com pessoas com autismo
c)

Os “ABA” são as pessoas que vivem no Shor, na Rússia, conhecida pelas altas taxas de
incidência do autismo

d) “ABA” é uma abreviação de “Applied behavior analysis”, uma ciência que aplica
técnicas empíricas para mudar comportamentos nas pessoas e que também é
usado como método educacional em pessoas com autismo

8. TEACCH é um método que facilita…
a) A organização de atividades pelos pais de uma criança com autismo quando estão a
trabalhar no estrangeiro
b) A estruturação do ambiente de uma criança com autismo, estabelecendo um
cronograma em suporte visual
c)

A preparação das crianças com autismo para as aprendizagens escolares

d) O desenvolvimento de interações sociais nas crianças com autismo sem ter que se recorrer
a nenhum tipo de imagem, ou qualquer suporte visual

Projeto ChildIN

Data: 28/04/2021

Produto Intelectual nº 4 Guia de Utilização dos Materiais de Aprendizagem
(Bateria de Instrumentos de Avaliação)

Página 14 de 39

9. Por que devemos usar o “Low arousal Approach Method” com crianças com autismo?
a) Devemos usá-lo para fazer rir as crianças com autismo
b) Porque é uma forma de gerir comportamentos desafiadores das crianças com
autismo
c)

É uma maneira de fazer despertar nas crianças com autismo o interesse por diferentes
tipos de plantas

d) É uma abordagem para tornar as crianças mais felizes

10. O "Early Start Denver Model" (ESDM) é um método…
a) Para ser usado por crianças com autismo e com respetivos animais de estimação
b) Especificamente projetado para ensinar crianças com geografia do autismo
c) Usado com crianças entre os 12 meses e os 48 meses, com base no ABA, através
do qual os pais e os terapeutas brincam com as crianças
d) Recomendado no diagnóstico de crianças com autismo

11. Qual é a lista de perturbações mais frequentemente associadas ao autismo?
a) Lista 1: Problemas gastrointestinais (GI); Distúrbios alimentares; Perturbações do sono
b) Lista 2: Epilepsia; Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA); Ansiedade;
Depressão; Perturbação Obsessiva-compulsiva
c) Lista 3: Problemas gastrointestinais (GI); Epilepsia; Distúrbios alimentares;
Perturbações do sono; Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção
(PHDA); Ansiedade; Depressão; Perturbação Obsessiva-compulsiva;
Esquizofrenia; Perturbação Bipolar1
d) Lista 4: Problemas gastrointestinais (GI); Doença de Alzheimer; Distúrbios
alimentarPerturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA); Ansiedade;
Depressão; Gripe e pneumonia; Perturbação Obsessiva-compulsiva; Malária, Diabetes
Mellitus; Perturbação Bipolar

12. O que é uma comorbidade no contexto do autismo?
a) É a taxa de mortalidade associada a pessoas com autismo
b) É uma ou mais doenças que ocorrem na pessoa com autismo ao mesmo tempo
que este
c)

É um lugar onde as pessoas com autismo devem recuperar das crises

d) É algo que as pessoas com autismo geralmente gostam de fazer

1

Ver “Medical Conditions Associated with Autism”: https://www.autismspeaks.org/medical-conditions-associated-autism.
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3.2 - Avaliação sumativa do Módulo 2
São apresentadas 12 questões para a avaliação sumativa do módulo 2, e para cada questão
existem 4 alternativas de resposta nas quais apenas uma pode ser considerada correta. A
resposta correta está sublinhada a negrito.
1. De acordo com o DSM-5, uma pessoa ou criança com autismo...
a) tem dificuldade em ficar sozinhas, pois necessitam de estar sempre a interagir com outras
pessoas
b) está sempre a modificar o seu foco de interesse e a alterar o seu comportamento
c) tem dificuldades com a comunicação e na interação com outras pessoas
d) está sempre a interagir com outras pessoas, mas como são mudas utilizam sempre formas
de comunicação não verbais

2. Os testes de rastreio do autismo podem ser utilizados em crianças para...
a) fazer o diagnóstico do autismo, pois têm muita fiabilidade, não havendo, quando aplicados,
praticamente nenhum falso positivo
b) de uma forma rápida se detetar alguns potenciais atrasos no desenvolvimento,
antes de se proceder a uma análise mais aprofundada da situação da criança
c)

são utilizados pelos médicos nas escolas para confirmar o diagnóstico em crianças

d) são utilizados na elaboração dos planos de intervenção precoce, porque permitem detetar
as principais dificuldades das crianças com autismo

3. No teste de rastreio M-CHAT (na versão do teste com 23 questões) algumas das
questões são consideradas críticas, quando a resposta é negativa...
a) “Responde/olha quando o(a) chamam pelo nome?”; “É muito sensível a ruídos (ex. tapa
os ouvidos)?”; “Interessa-se por outras crianças?”; “Aponta para mostrar interesse em
alguma coisa?”; “Procura a sua reação facial quando se vê confrontada com situações
desconhecidas?”; “Imita o adulto (ex. faz uma careta e ela imita)?”
b) “Alguma vez lhe trouxe objetos (brinquedos) para lhe mostrar alguma coisa?”;
“Interessa-se pelas outras crianças?”; “Se apontar para um brinquedo do
outro lado da sala, a criança acompanha com o olhar?”; “Aponta com o
indicador para mostrar interesse em alguma coisa?”; “Responde/olha quando
o(a) chamam pelo nome?”; “Imita o adulto (ex. faz uma careta e ela imita)?”
c)

"Olha para as coisas para as quais o adulto está a olhar?"; "A criança mantém contacto
visual por mais de um ou dois segundos?"; "Brinca apropriadamente com brinquedos
(carros ou Legos) sem levá-los à boca, abanar ou deitá-los ao chão?"; "Por vezes fica a
olhar para o vazio ou deambula ao acaso pelos espaços?"; "Gosta de jogar às
escondidas?"; "Compreende o que as pessoas lhe dizem?"

d) “Se apontar para um brinquedo do outro lado da sala, a criança acompanha com o
olhar?”; “Olha para as coisas para as quais o adulto está a olhar?”; “Brinca ao faz-deconta, por exemplo, falar ao telefone ou dar de comer a uma boneca, etc.?”; “Responde/
olha quando o(a) chamam pelo nome?”; “Gosta de subir objetos, como por exemplo,
cadeiras, mesas?”; “Interessa-se pelas outras crianças?”
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4. O diagnóstico do autismo contempla no DSM-5 diversos níveis de gravidade, pois...
a) o tempo de vida de uma pessoa com autismo poderá ser muito variável, como um
espectro, mas é possível saber à partida qual será a esperança média de vida para cada
uma das pessoas, depois de se ter estabelecido o seu nível de gravidade no diagnóstico
b) os níveis de gravidade indicam de uma forma crescente os cuidados que as pessoas
precisam de ter em geral quando interagem com pessoas e crianças diagnosticadas com
autismo, pois elas perdem muitas vezes o controle e deverá ser mantida uma distância
de segurança
c) os níveis de gravidade indicam o tipo de suporte que as pessoas e crianças
com autismo necessitam de acordo com o diagnóstico realizado, desde um
suporte mínimo até à necessidade de terem um suporte muito substancial
d)

os níveis de gravidade estão relacionados com a possibilidade das pessoas e crianças
com autismo poderem vir a ser curadas se ainda tiverem níveis baixos ou houver uma
tendência para baixarem ao longo do tempo, até que o estado da pessoa ou da criança
seja considerado sem gravidade

5. A NORMA nº 002/2019, de 23/04/2019, da Direção Geral da Saúde...
a) indica tudo aquilo que tem de ser feito para que uma criança com autismo não seja
internada e possa receber assistência em casa
b) dá indicações sobre a forma como o diagnóstico do autismo poderá ser feito
em Portugal
c)

estabelece a forma como as escolas se devem preparar para receber crianças com
autismo

d) estabelece as alterações que tem de ser feitas nos espaços públicos para que possam
receber crianças com autismo

6. É importante que as “amas” e “auxiliares de ação educativa” tenham formação sobre
autismo...
a) porque se chegou à conclusão de que como são as pessoas que melhor conhecem as
crianças, pelo que são aquelas que estão mais preparadas para distinguir o
desenvolvimento de uma criança com autismo de uma criança neurotípica
b) porque com formação em autismo poderão identificar com mais facilidade os
primeiros sintomas e alertar os pais para estes colocarem as suas dúvidas aos
profissionais de saúde, bem como, após as crianças terem tido um diagnóstico
positivo, tendo tido formação em autismo, também estarão mais bem
preparadas para cuidar delas
c)

porque esta formação é um dos requisitos exigidos para poderem exercer a atividade,
dado que se trata de uma profissão regulamentada e cuja autorização terá de ser
concedida pelo Instituto da Segurança Social

d) porque alguns pais ou determinadas entidades só contratam pessoas que tenham tido
uma formação em autismo, pois este tipo de formação, no espectro do autismo, é
considerada essencial para o bom desempenho profissional e é por isso mesmo
recomendada para acompanhar e cuidar de qualquer tipo de criança
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7. Os planos de intervenção desenhados para crianças com autismo são...
a) estabelecidos por uma equipa composta por vários especialistas, responsáveis por
estabelecer os cuidados que devem ser prestados à criança
b) estabelecidos por uma equipa de especialistas para apoiar as crianças diagnosticadas com
autismo, depois destas terem sido retiradas aos pais como é obrigatório depois do
diagnóstico
c)

os planos que as escolas têm de elaborar e executar caso tenham entre os seus alunos, um
ou mais casos de alunos diagnosticados com autismo

d) os planos elaborados por especialistas em arquitetura inclusiva para crianças com
deficiência, com todas as indicações necessárias para que os pais possam proceder à
adaptação da casa para o efeito

8. A “intervenção precoce na infância” é definida no Decreto-Lei nº 54/2018, na sua
redação atual, como sendo...
a) “o plano concebido pela equipa de saúde escolar, no âmbito do Programa Nacional de
Saúde Escolar, para cada criança ou jovem com NSE [necessidades de saúde especiais],
que integra os resultados da avaliação das condições de saúde na funcionalidade e
identifica as medidas de saúde a implementar, visando melhorar o processo de
aprendizagem”
b) “o conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na família,
incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no
âmbito da educação, da saúde e da ação social”
c)

“o documento que estabelece fundamentadamente as respostas educativas às famílias e
criança, assim como formas de avaliação, no âmbito da intervenção precoce na infância,
em contexto de orientação domiciliária, creche e jardim-de-infância”

d) “o programa concebido para cada aluno resultante de uma planificação centrada na sua
pessoa, em que se identificam as medidas de suporte à aprendizagem que promovem o
acesso e a participação em contextos inclusivos”

9. O método de “pairing” facilita as aprendizagens das crianças com autismo porque...
a) ao utilizar fármacos que atenuam algumas das comorbidades das crianças com autismo,
estas ficam menos condicionadas no seu processo de aprendizagem das tarefas básicas
do dia a dia
b) ao tornar a “ama” ou “auxiliar de ação educativa” num reforço positivo para a
criança, que esta acha agradável e pretende seguir, facilita a sua
aprendizagem das tarefas básicas do dia a dia
c)

ao preconizar que todas as necessidades das crianças sejam atendidas, não lhes
faltando nada, elas acabam por se desenvolver sem terem nenhum obstáculo no seu
crescimento de forma natural

d) é neste momento o único método que se mostrou eficiente no tratamento do autismo,
nos testes que foram realizados em laboratório
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10. O diário de comunicação serve para...
a) registar as instruções dadas pelas equipas de acompanhamento das crianças com
autismo e para verificar se as “amas” seguiram tudo aquilo que foi estipulado
b) registar no diário de comunicação, com a autorização dos pais, informação
sobre a criança, sobre aquilo que se passou com a criança enquanto esteve a
cargo da “ama”, o que facilita depois o diálogo com os pais e o seu
acompanhamento dos progressos da criança
c)

registar todas as especificidades da criança com autismo e todas as comorbidades, dado
que é um documento que deve acompanhar o requerimento para pedir a bonificação por
deficiência no Instituto da Segurança Social

d) que os pais possam deixar por escrito as suas instruções relativamente à forma como
querem que os seus filhos sejam tratados e aquilo que devem fazer, de modo a que a
“ama” saiba sempre tudo aquilo o que deve fazer para lidar com a criança com autismo
que lhe foi confiada

11. O registo das crises no diário de comunicação deverá ter em conta...
a) o contexto da crise, os “gatilhos” ou sinais manifestados pela criança antes da
crise, bem como as técnicas e ferramentas utilizadas para ajudar a criança a
lidar e ultrapassar a situação de crise
b) aquilo que foi estabelecido no plano de intervenção precoce, que descreve
pormenorizadamente tudo aquilo que acontece à criança quando esta têm uma crise,
dado que todas as crianças com autismo têm crises muito semelhantes
c)

que este é o documento exigido pelas creches, jardins de infância, escolas e outros
locais de acolhimento de crianças para ver se podem ou não acolher a criança com
autismo nas suas instalações e em conjunto com as crianças neurotípicas

d)

aquilo que os pais indicaram que costumam fazer para acalmar a criança quando esta
tem uma crise, pois os pais sabem de antemão como é que a criança reage e aquilo que
tem de ser feito em cada situação

12. A folha para registar as crises da criança com autismo deverá ser preenchida...
a) pelas “amas” ou “auxiliar de ação educativa” e sem no entanto dar conhecimento aos
pais do que realmente se passou, pois cabe às equipas médicas e sociais que
acompanham a criança recolher informação e tomar decisões sobre a criança
b) apenas pelo médico de família ou pelo médico especialista responsável pela criança,
dado que a folha para registar as crises é um documento que faz parte do processo
clínico de todas as pessoas diagnosticadas com autismo
c)

pelas associações de promoção dos direitos das pessoas e crianças com autismo, que
têm como fim fiscalizar aquilo que é registado como crise

d) pela “ama” ou pela “auxiliar de ação educativa”, pelos pais e, em certos
casos, pelos profissionais que apoiam a criança, tendo em conta o grau de
gravidade do autismo diagnosticado, sendo que todas as notas e informações
transmitidas podem ser uma ajuda aos pais e aos profissionais para melhor
lidar com situação da criança
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3.3 – Avaliação sumativa do Módulo 3
São apresentadas 12 questões para a avaliação sumativa do módulo 3, e para cada questão
existem 4 alternativas de resposta nas quais apenas uma pode ser considerada correta. A
resposta correta está sublinhada a negrito.
1. As "amas", ou uma creche, para receberem crianças com autismo têm...
a) apenas de fazer as adaptações no local de acolhimento, segundo as orientações dos pais
b) que cumprir com as regras gerais de higiene e segurança, pois não há nenhum requisito
legal para o efeito
c) de cumprir com os requisitos legais bem como dispor de espaços autonomizáveis
para a realização de atividades lúdicas e o descanso das crianças
d) de organizar um dossier sobre as crianças com autismo que vão ser acompanhadas, para
apresentar à Direção-Geral da Saúde, que analisará o processo e enviará um técnico para
verificar se as condições de higiene e segurança do local

2. Um espaço destinado a crianças com autismo deverá ter em conta...
a) a existência de um lugar para guardar os brinquedos e materiais utilizados pela
criança, bem como de um lugar onde a criança possa guardar os seus pertences
e a mochila, além de ter também previsto um lugar entendido como um “abrigo”
para a criança, tendo em conta a proxémia, que nos permite analisar a distância
interpessoal de cada criança e a comunicação da “ama” com ela
b) que estas crianças, na sua generalidade, dado que não conseguem interagir com as outras
crianças e adultos, têm necessidade de viver no campo, afastadas de todas as outras
pessoas, apenas precisando de um abrigo onde dormem e descansam
c) os conhecimentos estabelecidos pela proxémia, que é a especialidade médica que estuda a
forma como as pessoas com autismo se apropriam do espaço pelo que, aquando do
estabelecimento do diagnóstico, o médico responsável dá aos pais indicações sobre a
forma como o espaço da criança deverá ser organizado de acordo com o nível de gravidade
do autismo
d) que estas crianças terão de ser mais cedo ou mais tarde institucionalizadas, dada a sua
incapacidade para conseguirem viver em sociedade pelo que. caso os pais queiram manter
a criança em casa. terão que a tornar o mais parecida com as instituições de acolhimento
de crianças com autismo

3. Em Portugal, uma "ama" poderá cuidar...
a) de no máximo até quatro crianças, após ter tido a autorização do Instituto da
Segurança Social, até à idade de entrada na escolaridade obrigatória, incluindo
os próprios filhos, tendo em conta que não poderá ser acolhida, em simultâneo,
mais do que uma criança com deficiência, isto é, a “ama” só poderá acolher
apenas uma criança diagnosticada com autismo ao mesmo tempo 2
2

O Artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 115/2015, de 22 de junho, na sua redação atual, estabelece o “Número de crianças por ama”, como se segue: “1 - O
número de crianças a fixar por ama é deter-minado em função das condições pessoais, familiares e habitacionais da ama, não podendo
exceder o limite de quatro crianças. 2 - Os filhos ou outras crianças a cargo da ama, até à idade de entrada na escolaridade obrigatória, são
consideradas na determinação do número máximo de crianças a acolher. 3 - Não pode ser acolhida, em simultâneo, mais do que uma criança
com deficiência.”
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b) ao mesmo tempo de quatro crianças com deficiência, desde que tenha tido uma formação
específica para cuidar de crianças com as deficiências em causa, certificada pela DireçãoGeral da Saúde, e tenha, entretanto, requerido uma licença ao Instituto da Segurança
Social, que emite em conjunto com o Instituto Nacional para a Reabilitação as respetivas
licenças
c) apenas de uma criança com autismo, caso o seu nível de gravidade seja considerado alto,
“requerendo suporte muito substancial” (Nível 3), ou de duas a quatro crianças com
autismo ao mesmo tempo, quando os seus níveis de gravidade requerem apenas “suporte
substancial” (Nível 2) ou até mesmo apenas “suporte” (Nível 1)
d) de quatro crianças com autismo, desde que a “ama” esteja reconhecida para tal pela
autorização emitida em conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto da Segurança
Social, que exige como requisito obrigatório para quem queira cuidar de crianças com
autismo, a realização de uma formação certificada sobre os cuidados a ter com estas
crianças

4. Quando recebe uma criança com autismo, a “ama” ou as “auxiliares de ação
educativa” deverão ter um comportamento que seja…
a) o mais adequado à criança com autismo, tendo em conta aquilo que está descrito no seu
processo clínico, pois os pais, regra geral, como não têm formação específica no campo do
autismo, muito provavelmente estão a tratá-la de uma forma pouco adaptada a
corresponder às necessidades da criança
b) coerente com aquilo que os pais pensam ser o autismo pois, regra geral, os pais têm
dificuldade em aceitar que os filhos foram diagnosticados com autismo pelo que a “ama”
ou as “auxiliares de ação educativa” terão de se comportar de modo a corresponder às
ideias dos pais
c) o mais parecido possível com o comportamento dos pais, para que a criança se
sinta o mais segura possível, isto é, quando se mantêm os rituais dos pais, a
possibilidade de a criança com autismo ter uma crise diminui, sendo que,
ocorrendo, ela poderá ainda ser acalmada se a “ama” ou as “auxiliares de ação
educativa” seguirem os mesmos rituais estabelecidos entre os pais e a criança
d) não discriminatório, pois se as crianças com autismo têm sido estigmatizadas de um ponto
de vista social, na verdade são crianças que têm de ser tratadas como as outras crianças,
pois só precisam de um pouco mais de apoio para fazerem exatamente as mesmas coisas
que as outras crianças

5. Um lugar que seja entendido com um abrigo pela criança com autismo é…
a) um lugar onde as crianças com autismo possam ir quando se sentirem chateadas
e onde se possam acalmar, bem como onde elas se possam auto controlar
b) um lugar que os pais terão de preparar em casa especificamente para qualquer criança
com autismo, pois estas crianças, quando se começa a pressentir que terão uma crise, têm
de ser colocadas no “abrigo”, para poderem ficar isoladas das outras pessoas
c) um lugar que existe nas vias públicas e a que a criança com autismo pode recorrer sempre
que se sentir de alguma forma agitada e pressinta o advento de uma crise
d) um lugar que existe nalguns serviços públicos, considerados essenciais para as pessoas
com autismo e nas lojas que estão preparadas para atender este género de pessoas
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6. As pessoas com autismo, no DSM-5, são descritas como tendo “padrões restritos e
repetitivos de comportamento, interesses ou atividades”, realizando em alguns casos
“movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos", pelo que
se entende que os movimentos estereotipados ocorrem...
a) quando a criança com autismo tem necessidade de comunicar e interagir, pois os
movimentos estereotipados são utilizados como meio para nos comunicarem aquilo em
que estão a pensar e aquilo que necessitam
b) porque são um dos sintomas mais comuns do autismo, que a intervenção terapêutica e
pedagógica tem por fim corrigir, de modo a que a criança se possa auto controlar e
acalmar sem ter necessidade de recorrer às suas estereotipias
c) quando a criança está muito ansiosa e agitada, sendo que acabará por ter
necessidade de realizar os seus movimentos repetitivos e estereotipados para se
acalmar
d) quando a criança com autismo se prepara para caminhar ou fazer exercício físico, pois
devido às suas dificuldades de coordenação motora, as estereotipias são ensinadas às
crianças de modo a que estas consigam corrigir os seus problema de coordenação

7. A preparação de mudanças no ambiente da criança com autismo e a realização de
atividades preparadas para ela desenvolver terá de ter em conta que estas crianças
têm dificuldades em compreender conceitos abstratos, pelo que...
a) as mudanças devem ser implementadas passo a passo, tentando envolver a
criança no processo, adquirindo de algum modo a noção da passagem do tempo,
recorrendo a formas de visualização do tempo como algo concreto, como por
exemplo a um “relógio visual” ou a uma ampulheta, de modo a que a criança
compreenda o que é o tempo necessário para realizar uma tarefa e o tempo
ainda disponível para a terminar
b) se deve tentar sempre mudar tudo de uma só vez, para que a criança não sinta muito a
mudança gradual do ambiente, pois como não consegue perceber o que é a passagem do
tempo, jamais conseguiria compreender o que será a realização de mudanças passo a
passo, bem como aumentaria muito o seu sofrimento por nunca mais ver aonde se quer
chegar com essas alterações graduais
c) ao não terem a noção do que é o todo, apesar de se tratarem de crianças que se adaptam
muito bem aos processos de mudança, quando planeados de uma forma gradual,
costumam ter uma apreensão muito mais concreta das atividades em que estão envolvidas
d) a aprendizagem destes conceitos vais assumir-se como sendo o principal objetivo dos
educadores e cuidadores, que tudo farão para que a criança com autismo aprenda o que é
a passagem do tempo sem necessidade de recorrer à sua representação numa agenda
visual que costuma ser afixada num lugar bem visível para a criança

8. A “ama” e as “auxiliares de ação educativa” deverão criar um espaço que facilite a
comunicação, pois...
a) caso fique privada de comunicar de forma livre e fluída, como é comum nas crianças com
autismo, terá muita dificuldade em desenvolver as suas habilidades linguísticas mais tarde
b) quando tem de cuidar de crianças com autismo ela será uma espécie de terapeuta da fala,
trabalhando em conjunto com a criança e os país os aspetos a corrigir, pois, como
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sabemos, só agindo também sobre a forma de comunicar entre a criança e os pais é que a
criança poderá ultrapassar as suas dificuldades de interação social
c) deverão ter em conta os estímulos sonoros e visuais, que, em conjunto,
melhoram as interações entre os cuidadores e as crianças com autismo
ajustando-se às necessidades da criança, ao seu desenvolvimento cognitivo e ao
seu nível de autonomia
d) dado que as crianças com autismo são não verbais, é necessário preparar todo o ambiente
da criança para que ela aprenda a comunicar desde a mais tenra idade

9. A “ama” ou a “auxiliar de ação educativa” que têm de cuidar de crianças com
autismo, poderão organizar e planear as atividades a realizar com cada criança com
recurso a suportes visuais porque…
a) as crianças com autismo apenas conseguem aprender a comunicar com imagens, pelo que,
assim sendo, devem ser sempre utilizados suportes visuais para que a criança tenha
consciência das atividades que terá de realizar
b) as crianças com autismo compreenderão melhor aquilo que lhes é pedido, terão
mais confiança na forma como o ambiente está estruturado, bem como estarão
mais predispostas a participar nas atividades propostas
c) segundo os critérios utilizados no diagnóstico do autismo, só se poderão diagnosticar como
sendo crianças com autismo aquelas pessoas que têm uma boa capacidade visual
d) como é sabido que as crianças com autismo só aprenderão a falar se foram estimuladas
com imagens, deve-se-lhes mostrar uma imagem e a seguir ela ouvir uma dada palavra,
ela vai assim aprender a falar e acompanhará depois o desenvolvimento normal das outras
crianças

10. As crianças com autismo precisam de ser ajudadas a reconhecer e a entender o
sentido das diferentes expressões faciais, porque…
a) este reconhecimento é uma das tarefas mais difíceis para ser realizada por uma
criança com autismo, pelo que a aprendizagem do seu reconhecimento deverá
começar o mais cedo possível
b) como são crianças não verbais, vão necessitar de saber identificar e comunicar
emocionalmente aquilo que pensam e sentem, desenvolvendo um sentido muito agudo de
observação daquilo que os outros expressam por meio das expressões faciais
c) está estabelecido que são os pais da criança ou as pessoas que cuidam dela nos primeiros
anos de vida que, ao serem incapazes de se expressar por meio de expressões faciais,
fazem com que a criança adquira o autismo por falta de interação emocional durante
aquele que é considerado o período mais crítico para a criança
d) uma das caraterísticas atribuídas às pessoas com autismo é a alexitimia, que as impede de
verbalizarem as suas emoções e sentimentos e por extensão as impossibilita de falar na
maior parte das ocasiões, tornando-as não verbais e incapazes de perceberem as suas
emoções e as emoções dos outros
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11. Habitualmente, para se comunicar com crianças com autismo, deve distinguir-se as
linguagens verbal e visual utilizadas, porque…
a) como todas as crianças com autismo têm um domínio muito básico da linguagem falada,
devido a distúrbios auditivos associados ao autismo
b) como as crianças com autismo costumam aprender primeiro uma língua gestual do que
aprendem a falar, as imagens vão ser depois utilizadas para as ajudar a falar, mostrandolhe uma imagem e acompanhada de uma palavra que lhe aparece associada, para ela
repetir a seguir
c) as crianças com autismo, que raramente falam, costumam expressar-se por meio de
gestos e imagens, ou objetos no seu contexto, para os quais apontam, quando querem
alguma coisa ou se querem referir a algo
d) são crianças que costumam ter mais dificuldades do que as outras crianças com
a linguagem verbal, pelo que, assim sendo, o uso da expressão verbal por parte
de cuidadores deverá ser feito com cuidado, evitando tanto quanto possível o
uso de figuras de linguagem como por exemplo as metáforas e as ironias

12. As “amas” e as “auxiliares de ação educativa” passam a fazer parte do ambiente da
criança com autismo, em conjunto com outros estímulos sensoriais, pelo que…
a) antes de serem apresentados/as â criança, os pais devem retirar todos os estímulos
sensoriais do quarto ou sala onde a criança irá conhecer e interagir pela primeira vez com
elas, para que desse modo a criança possa conhecer o/a cuidadora sem que haja outros
estímulos
b) normalmente, na maior parte das vezes, quando cuidam destas crianças, que têm
necessidades tão específicas, é aconselhável que a “ama” e as “auxiliares de ação
educativa” venham viver para junto da criança, fazendo dessa forma parte do ambiente da
criança antes de passarem completamente para o cuidado destas
c) terão de analisar primeiro com os pais a forma como se apresentarão à criança,
procurando ter em consideração a forma como ela explora e reage ao seu meio
ambiente
d) terão de acordar primeiro com os pais o tipo de vestuário que poderão trazer quando
tiverem de cuidar da criança, para que possam passar despercebidas no meio do ambiente
da criança

Projeto ChildIN

Data: 28/04/2021

Produto Intelectual nº 4 Guia de Utilização dos Materiais de Aprendizagem
(Bateria de Instrumentos de Avaliação)

Página 24 de 39

3.4 – Avaliação sumativa do Módulo 4
São apresentadas 12 questões para a avaliação sumativa do módulo 4, e para cada questão
existem 4 alternativas de resposta nas quais apenas uma pode ser considerada correta. A
resposta correta está sublinhada a negrito.
1. A aprendizagem das tarefas do dia a dia pelas crianças com autismo…
a) deverá ter como ponto de partida os interesses da criança, o que a envolverá
com mais facilidade na aprendizagem
b) tem uma metodologia bem estabelecida, devendo assim ser seguido o programa e a
sequência previstos, na medida em que as dificuldades que todas as crianças com autismo
são semelhantes
c) é realizada de acordo com o programa de intervenção definido pelos médicos de família,
que estabelecem as tarefas que devem ser aprendidas e a sua sequência
d) só se poderá realizar com muitos reforços por parte dos educadores e cuidadores, pois as
crianças com autismo, na sua larga maioria, são praticamente incapazes de aprender as
atividades mais básicas

2. Dadas as características das crianças com autismo é importante considerar vários
tipos de comunicação pois…
a) os cuidadores que interajam com os pais e com as crianças com autismo terão de utilizar
sempre o mesmo tipo de comunicação, tendo para isso formações regulares de
acompanhamento enquanto cuidam de uma criança em particular
b) apesar de muitas pessoas ainda acreditarem que o autismo é caracterizado por grandes
deficiências ao nível da comunicação, isso é um mito, pois o que sucede é que têm uma
grande capacidade para se servir de diversos tipos de linguagens, desde as verbais às não
verbais, que devem ser treinadas e melhoradas
c) se é bem verdade que as crianças com autismo podem começar a falar muito
cedo, a dada altura também é comum regredirem com muita rapidez, pelo que,
nesse caso, o desenvolvimento da comunicação das crianças com autismo deve
implicar o desenvolvimento de um leque alargado de formas de comunicação,
nomeadamente verbais e com suporte visual
d) como as crianças com autismo têm várias deficiências ao nível da linguagem
experimentam-se várias formas de comunicação a fim de se identificar a que “contorna” as
deficiências da criança com autismo

3. Quando se utiliza linguagem figurativa e metafórica com uma criança com
autismo…
a) ficamos surpreendidos com a sua capacidade de compreensão, pois até é capaz de não
apenas nos dizer qual é o seu significado, como também de nos dar vários exemplos sobre
o seu uso
b) ela é capaz de nos compreender com facilidade, pois essa é uma das formas de melhor
diversificarmos a comunicação com as pessoas com autismo
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c) ela vai estar como um peixe dentro de água, pois é capaz de facilmente identificar o seu
significado uma vez que as pessoas com autismo têm uma imaginação muito fértil e
andam constantemente a brincar ao faz de conta
d) ela vai sentir dificuldades em perceber aquilo que lhe está a ser dito, a menos
que já lhe tenha sido comunicado o significado das expressões utilizadas

4. A “ama” e “auxiliar de ação educativa” poderá incentivar a criança a comunicar
verbalmente…
a) quando o/a cuidador/a passa a verbalizar aquilo que está a fazer, pois como as crianças
com autismo utilizam com muita frequência a ecolalia, aprendem dessa forma a comunicar
verbalmente, isto é, repetindo aquilo que os outros lhes dizem
b) utilizando várias técnicas de incentivo à comunicação da criança, associando a
comunicação verbal com atividades físicas, visuais e gestuais, fazendo com que
criança verbalize aquilo que está a fazer, ou tem a intenção de fazer
c) pedindo-lhe para executar uma tarefa, pois as crianças com autismo têm necessidade de
verbalizar tudo aquilo o que estão a fazer, isto é, por exemplo, quando dão um passo, tem
necessidade de acompanhar esse passo de um som e assim sucessivamente
d) fazendo-lhe perguntas sobre um assunto que interesse a criança, pois é um dado adquirido
que as crianças com autismo têm uma grande capacidade ao nível da aquisição linguística,
dominando em profundidade os assuntos que lhe interessam

5. As pessoas com autismo têm bastantes dificuldades em expressar-se verbalmente,
mesmo aquelas que são verbais, pois todos elas, as verbais e as não verbais, são
caraterizadas por terem bastantes dificuldades ao nível da interação social, pelo que,
assim sendo, uma tal condição implica que...
a) sejam desenvolvidas formas alternativas e aumentativas de comunicação,
recorrendo a imagens, gestos, etc., que são utilizados como suportes visuais,
como pistas para que a criança consiga compreender aquilo que se pretende
comunicar, como é o caso de linguagens como o MAKATON ou do sistema PECS
b) tenham de recorrer ao protocolo de PECS, assim designado por ter sido estabelecido na
cidade de Pécs, localizada na Hungria, mas que se estipulou designar sem o acento agudo
c) nas intervenções realizadas e nos programas de aprendizagem estabelecidos para as
crianças com autismo, se acabe por dar mais importância ao uso de formas de
comunicação alternativas (recorrendo a gestos, imagens, etc.), colocando em segundo
plano a aprendizagem da linguagem verbal
d) se utilizem as formas de comunicação que foram criadas especificamente para comunicar
com elas, e que se enquadram de uma forma geral na assim designada “Comunicação
Aumentativa e Alternativa” (CAA), que foi primeiramente identificada em vários grupos de
crianças com autismo, que comunicavam entre si de forma intensa recorrendo a gestos e
apontando para os objetos, tendo sido então desenvolvidas algumas linguagens como a
MAKATON e a PECS
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6. A aprendizagem das tarefas básicas do dia a dia ocorre por passos porque…
a) quando se divide as tarefas em partes, cada uma delas poderá a seguir ser
ensinada de forma independente e treinada pela criança com autismo de modo a
facilitar a sua aprendizagem
b) as crianças com autismo têm uma grande capacidade analítica, que lhes permite a
memorização automática de todos os passos a dar com o objetivo de aprender as tarefas
básicas
c) quando uma criança é diagnosticada com autismo, é elaborado um plano de intervenção
precoce onde se dá conta dos passos a serem dados na aprendizagem das tarefas nas
quais a criança demonstra ter dificuldades
d) essa é a forma considerada normal e por meio da qual todas as crianças as aprendem, não
sendo a esse respeito diferentes as crianças com autismo, apesar de estas crianças serem
diferentes das demais, mas não a este nível, pois aquilo que as carateriza, os problemas ao
nível da interação social e da comunicação, não interfere com aquilo que caracteriza todas
as crianças

7. A criança com autismo precisa de uma agenda diária e/ou semanal bem
estruturada…
a) porque o autismo é caracterizado por ser uma perturbação que provoca uma grande
desorganização, que leva as crianças a estarem sempre a mudar as coisas de sítio e a
colocá-las fora de ordem
b) para poder conjugar as sessões de terapia com as consultas médicas junto dos
profissionais que a acompanham, bem como doutros técnicos e especialistas, como poderá
ser o caso dos terapeutas da fala, dos terapeutas ocupacionais, etc.
c) que lhe permitirá gerir as tarefas que terá de realizar ao longo do dia,
estabelecidas no plano onde de antemão se dá conta da sua rotina diária,
fornecendo desse modo pontos de referência que podem ser representados
visualmente numa agenda, acompanhada de formas de representação do tempo
também elas visuais, como uma ampulheta, por exemplo
d) porque se costuma utilizar com as crianças com autismo um método conhecido como
“Tratamento e Educação de Crianças com Autismo e doutras Crianças com Distúrbios de
Comunicação Relacionados” (TEACCH), que tem como base a elaboração de uma agenda
bem estruturada, que tem em conta as dificuldades das crianças com a comunicação

8. Habitualmente, as crianças com autismo não gostam de ver a sua rotina diária
alterada, pois…
a) como as crianças com autismo estão sempre muito preocupadas em cumprir aquilo que
ficou acordado, em corresponder às expetativas dos outros, procuram sempre cumprir à
risca as rotinas e acordos estabelecidos com o/a cuidador/a
b) como uma das características das pessoas com autismo é a sua capacidade para interagir
com outros, saindo da rotina começam a sentir-se muito hiperativas e constantemente a
andar de um lado para o outro, não sendo raro que comecem a falar com as paredes ou
com alguns objetos que estejam ao seu alcance
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c) tratam-se de crianças que são caracterizadas como tendo aversão à mudança e um gosto
muito particular pela repetição de movimentos e de frases, mas que, igualmente,
apresentam um espectro de interesses muito diversificado, pelo que quando ficam
privadas de poder explorar vários assuntos e saltar de um para outro com a frequência a
que estão habituadas, entram em stress
d) ter uma rotina é algo que as crianças com autismo apreciam, pois tornam o seu
dia a dia previsível, não lhe causando incerteza quanto ao que terão de fazer, o
que lhes provocaria uma grande ansiedade ou até mesmo em certos casos
comportamentos mais disruptivos

9. A preparação dos lugares onde a criança com autismo deverá aprender a realizar
as tarefas básicas do dia a dia…
a) deverá estar de acordo com aquilo que ficou estabelecido no “Plano Individual de
Intervenção Precoce” (PIIP), tendo em conta o projeto de arquitetura, obrigatório,
elaborado de acordo com os conhecimentos das neurociências sobre o autismo
b) deverá ser acordado com os pais, pois é importante que estes estejam ao
corrente daquilo que a criança com autismo está a aprender, tendo em conta que
esses lugares nunca deverá colocar-se em causa a segurança da criança ou
colocá-la em risco
c) terá de ter em conta que as crianças com autismo necessitam de ter um ambiente
sensorial com muitos estímulos, de modo a que se mantenham despertas
d) terá de estar de acordo com aquilo que o técnico de proxémia, responsável pela emissão
de um parecer sobre as condições de habitabilidade da casa onde a criança vive, estipula,
após ter confirmado a licença da habitação para que nela possa residir a criança com
autismo

10. O relacionamento da “ama” e “auxiliar de ação educativa” com a criança
com autismo, quando esta aprende as tarefas básicas do dia a dia, deverá ser…
a) pautado pela tentativa de construir uma relação em que o/a cuidador/a tenha a
oportunidade de transmitir à criança aquilo que os pais lhe disseram que lhe deveriam
ensinar, pois tudo deve ser feito para que a criança não se comporte como uma criança
com autismo
b) um relacionamento assente na confiança mútua, pois o/a cuidador/a, antes da criança se
envolver no processo de aprendizagem, terá de ganhar a sua confiança, podendo depois
manipulá-la com facilidade
c) pautado pela preparação de um plano, dando conta de todos os passos e de todas as fases
em que uma determinada atividade se aprende
d) pautado pela regularidade e consistente ao longo do processo de aprendizagem,
recompensando a criança pelos seus sucessos, encorajando-a a manter desse
modo alguns comportamentos, que se revelem importantes para que a criança
aumente o seu domínio das tarefas diárias do dia a dia, que lhe permitirão ser
mais autónoma ao longo da vida
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11. Na realização das tarefas, consideradas básicas, indispensáveis para a promoção
da autonomia da criança com autismo, esta poderá ser incentivada a aprendê-las por
meio…
a) das recompensas que se sabe agradarem de uma forma geral às crianças com autismo,
como por exemplo levá-las ao teatro, ao cinema, a um espetáculo desportivo, a um centro
comercial, uma vez que são crianças que gostam de estar com outras crianças e pessoas,
no meio da multidão
b) de recompensas consideradas agradáveis pela criança, como brincar com um
brinquedo do qual gosta, dirigindo-lhe também palavras de apreço, sabendo, em
todo o caso, que não há incentivos universais, utilizados com todas as crianças
como reforços, pelo que deverá ter-se em conta as preferências da criança
c) da realização de videojogos, dado que, como sabemos, as crianças com autismo têm
muitas dificuldades na comunicação social e interação social em vários contextos, entre
eles os de aprendizagem, sendo uma boa forma de elas aprenderem a realizar uma tarefa
o recurso ao ensino mediado pelos computadores
d) da realização de muito exercício físico, sobretudo em grupo, pois as crianças com autismo
são crianças que adoram a prática desportiva, ficando extremamente ansiosas quando têm
de ficar paradas e, ainda mais, quando têm de ficar afastadas dos seus colegas de
brincadeiras ou companheiros de jogos

12. Uma criança com autismo aprendeu a realizar uma tarefa quando…
a) consegue contar-nos aquilo que fez, por meios verbais ou não verbais, dando-nos a
entender que percebeu aquilo que lhe foi pedido, sendo então capaz de explicar como se
faz a tarefa em causa a outras crianças
b) os serviços de monitorização, depois de avaliarem o desempenho da criança, consideram
que ela está apta para passar às aprendizagens seguintes, que se encontram definidas no
plano de intervenção
c) já a consegue realizar de uma forma autónoma, portanto sem ter necessidade de
nenhuma recompensa ou reforço externo na execução de cada uma das partes
em que a tarefa foi previamente dividida
d) a consegue realizar sem ter de tomar Risperidona, o medicamento utilizado para facilitar o
processo de aprendizagem nas crianças com autismo, dado que elas são habitualmente
inflexíveis e evitam a todo o custo qualquer tipo de mudança
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3.5 - Avaliação sumativa do Módulo 5
São apresentadas 12 questões para a avaliação sumativa do módulo 5, e para cada questão
existem 4 alternativas de resposta nas quais apenas uma pode ser considerada correta. A
resposta correta está sublinhada a negrito.
1. De acordo com o DSM-5, um dos critérios utilizados no diagnóstico das
Perturbações do Espectro do Autismo contempla os “défices persistentes na
comunicação e interação social transversais a múltiplos contextos” (Critério A)
a) as crianças diagnosticadas com autismo têm de facto dificuldades a nível social, ficando
desse modo incapacitadas de participar na vida das comunidades onde vivem.
b) o diagnóstico seguido de uma intervenção precoce será importante para
fomentar o desenvolvimento social da criança - desse modo, as crianças ficarão
mais bem preparadas para explorarem o meio onde vivem
c) tendo em conta estes critérios, tem crescido a tendências a favor da institucionalização das
pessoas com autismo, dado que as suas competências sociais, como são muito limitadas,
acabam por as colocar em risco, quando têm de interagir socialmente
d) uma intervenção precoce terá de ser feita o mais cedo possível, para que a criança seja
incluída na comunidade - desse modo, como demonstram os estudos científicos mais
recentes, as crianças com autismo recuperam muito bem dos seus défices de comunicação
e de interação.

2. A “comunicação” e a “interação social” por parte das crianças com autismo
poderão vir a ser melhoradas com o apoio das “amas” e auxiliares de ação
educativa” que…
a) tendo uma formação específica em meios de “comunicação alternativa e aumentativa” vão
ajudar as crianças com autismo a melhorarem as suas competências sociais
b) ao serem envolvidas no cuidado de crianças com autismo terão, na verdade, como
principal objetivo melhorar as competências sociais das crianças
c) as poderão levar a desenvolver as competências linguísticas, dado que têm uma vasta
experiência com crianças em geral
d) as poderão ajudar a compreender as regras de convivência social, potenciando
assim a sua inclusão

3. Desde a entrevista de descoberta, em que se estabelece uma determinada
interação social com os pais e eventualmente com a criança, que as “amas” e as
“auxiliares de ação educativa”...
a) devem estar preparadas para fazer as sugestões que entenderem ser as mais adequadas
para as crianças aos pais
b) terão acesso ao diagnóstico das crianças com autismo
c) terão como missão anotar tudo o que se passar com a criança com autismo
d) poderão ter uma ideia sobre a forma como os pais lidaram e lidam com o
diagnóstico
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4. O diagnóstico do autismo, de acordo com o primeiro dos critérios estabelecidos no
DSM-5, refere que existem défices ao nível da “comunicação” e da “interação
social” (Critério A), mas não explica esses défices, apenas, pela existência de
dificuldades das pessoas diagnosticadas com autismo com a linguagem, que…
a) no entanto apresentam algumas dificuldades com a linguagem verbal e não verbal
b) aparecem com mais detalhe expostas no critério B - neste critério, trata-se dos “padrões
restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades”
c) estão apenas relacionados com os níveis de gravidade, isto é, as pessoas diagnosticas com
o nível 1 (“requerendo suporte”) e o nível 2 (“requerendo suporte substancial”) não tem
dificuldades com a linguagem
d) no entanto, poderão também dificultar a comunicação e a interação

5. As crianças com autismo podem ser verbais ou não verbais, mas em qualquer uma
das situações, é importante que elas possam desenvolver todos os meios
disponíveis e ao seu alcance para comunicarem, pois…
a) embora já não seja um facto tão comum hoje em dia como no passado, ainda há muitas
crianças com autismo que são consideradas primeiramente como surdas - este diagnóstico
de surdez era feito pelo facto de que as crianças não respondiam ao serem chamadas pelo
nome e a outros estímulos auditivos
b) a sua inclusão social futura irá depender da sua capacidade para comunicarem
c) só com uma comunicação eficiente se poderá potenciar a sua inclusão social e o seu
envolvimento nas mais diversas interações sociais
d) é lícito pressupor-se que a aquisição das competências sociais dependerá
também do seu desenvolvimento cognitivo, como do seu desenvolvimento
linguístico

6. As “histórias sociais” são utilizadas com crianças com autismo, pois…
a) apesar das dificuldades que elas têm com a “comunicação” e a “interação
social”, poderão utilizar-se este tipo de histórias com o objetivo de facilitar a
compreensão das crianças daquilo que poderão encontrar nas mais variadas
situações de interação social
b) contando-lhe este tipo de histórias estaremos a captar a sua atenção e a levá-las a
aprender a ler e a escrever
c) têm por fim dar conhecimento à criança das situações de interação social com as quais se
irá deparar - desde Leo Kanner, que em 1943, tem-se verificado que as crianças com
autismo têm dificuldades em aceitar as mudanças ocorridas no seu ambiente, até as mais
subtis
d) as crianças com autismo têm “padrões restritos e repetitivos de comportamento,
interesses ou atividades” (DSM-5). Têm, assim, uma grande memória, pois são capazes de
memorizar até mesmo livros inteiros
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7. O envolvimento das crianças com autismo vai ser importante para que possam
desenvolver as suas competências sociais e de comunicação, possibilitando e
melhorando desse modo as suas possibilidades de uma efetiva inclusão social, pelo
que…
a) poderá ser utilizada com muito proveito e com esse objetivo a “Escala de Envolvimento da
Criança”, desenvolvida por Ferre Laevers e a sua equipa da Universidade de Leuven
b) os/as cuidadores/as deverão estar preparadas para as apoiar nas aprendizagens que
requeiram intensidade na “comunicação” e na “interação social”. Para esse fim, foi
desenvolvida uma escala, a “Escala de Envolvimento da Criança”, conhecida como “Escala
de Leuven”, que permite avaliar os graus ou níveis de envolvimento das crianças com
autismo nas interações sociais
c) devem ser estimuladas desde a mais pequena infância a envolverem-se em interações
sociais. Ferre Laevers, desenvolveu uma escala de envolvimento, que teve por base a sua
observação de crianças com autismo
d) os/as cuidadores/as poderão vir a simular algumas atividades de grupo,
preparando-as para novas situações - como ponto de partida, a observação dos
interesses das crianças é uma boa forma de as levar a participar em atividades
que possam desenvolver as suas competências em geral mas também se pode
recorrer à escala de envolvimento da criança, conhecida como “Escala de
Leuven”

8. As pessoas com autismo são conhecidas por ter algumas dificuldades na forma
como lidam com as suas emoções, pelo que as “amas” e “auxiliares de ação
educativa” ao abordar esta questão das emoções com as crianças com autismo terão
de ter em conta…
a) que estas estão muitas vezes na origem de crises - note-se que, a este respeito, nada
poderá ser feito para apoiar as crianças com autismo, a não ser medicá-las, de acordo com
aquilo que é prescrito na Norma nº 002/2019, de 23/04/2019, da DGS
b) os tratamentos utilizados para que a criança se consiga controlar ao nível emocional assim sendo, com a concordância dos pais, os/as cuidadores/as terão a responsabilidade de
registar na folha as emoções e indicar os medicamentos utilizados
c) que todas as pessoas utilizam as emoções para comunicar - no entanto, as
variações ao longo do dia nem sempre são fáceis de apreender para as crianças
com autismo - de facto, ao nível da expressão emocional e do seu
reconhecimento, as crianças com autismo apresentam mais dificuldades do que
as neurotípicas
d) que tudo aquilo que fizerem com elas com o intuito de as ajudar a compreender as suas
emoções e as dos outros deverá ser registado numa folha específica
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9. De facto, as crianças, de uma forma geral, podem brincar e jogar sozinhas, mas uma
grande parte das brincadeiras e jogos são realizados e aprendidos em grupo,
requerendo à partida de uma boa capacidade de comunicação ou o seu
desenvolvimento posterior, pelo que as “amas” e as “auxiliares de ação educativa”…
a) para ajudar as crianças com autismo no desenvolvimento das suas competência de
“comunicação” sendo que devem desde o primeiro momento começar por estabelecer uma
interação social com as crianças de modo a que estas também comecem a comunicar de
uma forma mais espontânea - em nenhuma situação deverão os/as cuidadores/as ceder
perante aquilo que as crianças estejam a fazer
b) devem procurar desenvolver estratégias que permitam o envolvimento das crianças com
autismo em atividades de grupo - para tal, poderão recorrer à escala desenvolvida por
Lawrence Kohlberg, com os seus seis estádios de desenvolvimento, que permitem avaliar a
capacidade de comunicação das crianças.
c) dialogando com os pais, poderão acordar sobre os jogos que, por um lado, as
crianças com autismo irão aprender e as brincadeiras em que, por outro, serão
envolvidas
d) vão ter de preparar primeiro as crianças com autismo para aprenderem as regras dos jogos
e das brincadeiras antes destas os poderem realizar em grupo com os pares

10. A “comunicação” e a “interação social”, em que as crianças com autismo
apresentam défices significativos, ocorrem em sociedade e são enquadradas por
algumas regras, pelo que as “amas” e as “auxiliares de ação educativa”, assim
sendo, terão de ter presente que, na prestação de cuidados às crianças com autismo,
também haverá mecanismos de regulação da interação, os quais…
a) deverão procurar fazer face ao “fracasso em iniciar ou responder a interações sociais”,
comum nas pessoas com autismo
b) deverão ser registados com todo o cuidado no diário de comunicação, de modo a que as
equipas multidisciplinares que as acompanham tenham elementos para ajustar os planos
de intervenção precoce
c) terão como fim tornar explícitas as regras de convivência social para as crianças
d) deverão começar a ser estabelecidos desde os primeiros contactos com as
crianças e com os pais

11. Os/as cuidadores/as terão de escolher os jogos mais adequados a cada uma
das crianças com autismo, tendo em conta as suas necessidades e interesses, mas
também os seus níveis de socialização, dado que, como é destacado no DSM-5, as
crianças com autismo manifestam “défices persistentes na comunicação e interação
social”, pelo que…
a) jamais serão capazes de aprender alguma coisa de forma autónoma
b) apesar dos problema de comunicação e de interação, as crianças com autismo compensam
com muito sucesso estes défices com a sua grande aptidão para os jogos simbólicos, os
jogos imaginativos e para as brincadeiras de faz de conta
c) os/as cuidadores/as deverão ter conhecimento sobre o nível de socialização requerido por
cada um dos jogos
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d) os/as cuidadores/as deverão começar por observar as crianças com autismo,
procurando discernir quais são os seus interesses, antes de proceder à escolha
dos jogos e brincadeiras

12. Os/as cuidadores/as, ao frequentarem uma formação sobre o autismo, estarão
à partida mais bem preparadas para desempenhar um papel importante junto
das crianças com autismo, sobretudo ao nível do desenvolvimento das
suas competências sociais, complementando dessa forma...
a) o trabalho dos pais - acresce que, para exercerem a atividade em qualquer um dos países
da UE terão apenas de requerer o certificado europeu passado pela “Associação Europeia
de Autismo”, bem como demonstrarem proficiência nas línguas oficiais dos países onde
pretendam vir a exercer a sua atividade
b) o papel dos pais que, como tem sido defendido pelos especialistas, precisam da ajuda de
cuidadores para que as crianças com autismo sejam capazes de aprender o mais
precocemente possível as tarefas básicas do dia a dia e, posteriormente, as tarefas mais
complexas
c) o papel dos pais ao preparar as crianças com autismo, com mais autonomia, para
ingressaram na escola – assim, terão como missão a preparação das crianças com autismo
para ingressarem na escola
d) o trabalho realizado pelos pais e implementando os planos de intervenção
precoce que lhe são dirigidos
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4 – Avaliação da satisfação com a formação
Questionário de satisfação de formadores e formandos - exemplo para o módulo 1.

QUESTÕES:
1.

A formação correspondeu aos objetivos previstos para este módulo?

2.

Acha que o tempo para o primeiro módulo de formação foi suficiente?

3.

Acha que o tempo para cada secção foi suficiente?

4.

Acha que os conteúdos foram explicados de uma forma clara neste primeiro módulo?

5.

Acha que os conteúdos deste primeiro módulo foram relevantes?

6.

Julga que as atividades deste primeiro módulo foram relevantes?

7.

A primeira atividade foi relevante?

8.

A segunda atividade foi relevante?

9.

A terceira atividade foi relevante?

10. A quarta atividade foi relevante?
11. A quinta atividade foi relevante?
12. Tendo em conta a sua impressão geral sobre a formação, está...?
13. Gostaria de sugerir alguma alteração para as próximas sessões de formação?
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QUESTIONÁRIO:

Data: ______________ Formador ao formando? ______________
País (por favor, complete): ___________________________________

Por favor responda às seguintes questões:
1.

A formação correspondeu aos objetivos previstos para este módulo?
Sim

Não

Parcialmente

TEMPO PREVISTO PARA O PRIMEIRO MÓDULO
2.

Acha que o tempo para o primeiro módulo de formação foi suficiente?
Sim

3.

Não

Parcialmente

Acha que o tempo para cada secção foi suficiente?
Sim

Não

Parcialmente

CONTEÚDOS DO PRIMEIRO MÓDULO
4.

Acha que os conteúdos foram explicados de uma forma clara neste primeiro módulo?
Sim

Não

Parcialmente

RELEVÂNCIA DOS CONTEÚDOS DO PRIMEIRO MÓDULO
5.

Acha que os conteúdos deste primeiro módulo foram relevantes?
Sim

6.

Não

Parcialmente

Julga que as atividades deste primeiro módulo foram relevantes?
Sim

Não

Parcialmente

ATIVIDADES DO PRIMEIRO MÓDULO
7.

Julga que as atividades deste primeiro módulo foram relevantes?
Sim

8.

Não

Parcialmente

Não

Parcialmente

A primeira atividade foi relevante?
Sim
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9.

A segunda atividade foi relevante?
Sim

Não

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

Parcialmente

10. A terceira atividade foi relevante?
Sim

11. A quarta atividade foi relevante?
Sim

12. A quinta atividade foi relevante?
Sim

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO EM GERAL
13. Tendo em conta a sua impressão geral sobre a formação, está...?
muito insatisfeito

insatisfeito

nem satisfeito, nem
insatisfeito

satisfeito

muito satisfeito

14. Gostaria de sugerir alguma alteração para as próximas sessões de formação?
Por favor, preencha com as suas sugestões...

Obrigado, por ter dado a sua opinião!
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Sumário
A Bateria de Apresentações Multimédia faz parte de um Kit de Materiais de Aprendizagem
respeitante ao curso de formação do projeto ChildIN, nomeadamente sobre “cuidados
especiais e interação com crianças e jovens com autismo”.
Esta bateria é composto por cinco conjuntos de slides (anexados a este documento), cada
um referente a um dos temas / capítulos previstos no Manual de Formação do Kit de
Materiais de Aprendizagem.
Também fazem parte desta bateria roteiros de sessões de formação, onde é explicado o
conteúdo das diferentes sessões, com o enquadramento das apresentações multimédia.
A Bateria de Apresentações Multimédia foi elaborada a partir do Manual de Formação e
representa uma forma estruturada de apresentar os conteúdos do curso, funcionando como
suporte a uma apresentação presencial ou na produção de vídeo-aulas para utilização no
formato de e-learning.
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MÓDULO 1 – ORGANIZAR A ENTREVISTA DE DESCOBERTA COM OS
PAIS
1.1 Roteiro para o Módulo 1
PLANO DE SESSÃO 1 – 5 HORAS

TEMPO TOTAL

1

APRESENTAÇÃO DO CURSO (E DO PRIMEIRO BLOCO):

30 M

30 M

2

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

15 M

45 M

3

PRÉ-QUESTIONÁRIO

15 M

1H

4

PAUSA 1

10 M

1 H 10

5

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO 1

10 M

1 H 20

6

1.1 – A importância de recolher muitas informações sobre a
criança

15 M

1 H 35

7

ATIVIDADE 1: Visionar um vídeo com o relato de pais de uma criança com
autismo

30 M

2 H 05

8

PAUSA 2

10 M

2 H 15

9

1.2 – Os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo

20 M

2 H 35

10

ATIVIDADE 2: Conhecer os métodos pedagógicos usados com crianças
com autismo

30 M

3 H 05

11 1.3 – Preparação e condução da entrevista de conhecimento da
criança e do seu contexto

30 M

3 H 35

12

PAUSA 3

10 M

3 H 45

13

ATIVIDADE 3: Role play para imaginar uma criança com autismo

20 M

4 H 05

14

ATIVIDADE 4: Elaborar questões para conversa exploratória com os pais
de uma criança com autismo

30 M

4 H 35

15

ATIVIDADE 5: Redigir um currículo e uma carta de apresentação para
profissões relacionadas com o cuidado de crianças com autismo

25 M

5 H 00

DESCRIÇÃO DA UNIDADE
MÓDULO 1: Organização da entrevista com os pais de uma criança com autismo
BLOCO (A): Comunicação com pais e profissionais responsáveis pela criança com autismo
A entrevista/conversa inicial com os pais é um momento de descoberta para o/a cuidador/a.
Este momento ajudará a recolher informações sobre as expectativas da criança e dos pais.
O/a cuidador/a deverá organizar encontros/reuniões com os pais e com a criança, para
recolher informações que constituirão a base do cuidado a ser prestado à criança. Estes
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encontros/conversas de descoberta lançarão as bases do relacionamento entre o/a cuidador/
a e os pais, que se pretende que seja uma relação de confiança.
SECÇÕES
1.1 – A importância de recolher muitas informações sobre a criança
1.2 – Os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
1.3 – Preparação e condução da entrevista de conhecimento da criança e do seu contexto
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de terminar a formação os participantes deverão ser capazes de:
•

Definir, antes da entrevista com os pais, a lista de questões a colocar: contexto da
família, ambiente da criança (participantes), manifestações do autismo (linguagem,
interações sociais, higiene, comida, sono, atividades), condições sensoriais
(necessidades e desordens), desordens associadas em caso de este critério se aplicar
ao caso, rituais utilizados pelos pais, coisas que ajudam a acalmar a criança durante
uma crise, tipo de reforços

•

Reformular, durante a entrevista, alguns pontos importantes incluindo aqueles que
digam respeito às manifestações de desordens, bem como às técnicas e rituais
utilizados

•

Explicar, durante a entrevista, as suas motivações para cuidar de uma criança com
autismo

•

Promover e realçar, durante a entrevista, a formação e o percurso mais apropriados
para a sua aptidão para cuidar a criança com autismo

SECÇÃO 1.1 – A importância de recolher muitas informações sobre a criança
OBJETIVO: preparar o primeiro contacto com os pais da criança
ENTREVISTA
•

serve para obter informações sobre a criança

•

serve para conhecer as expectativas dos pais

•

serve para recolher informações sobre o ambiente da criança

QUEM SÃO OS PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM CRIANÇAS COM AUTISMO?
•

Se a criança estiver acompanhada por outros profissionais (por exemplo, psicólogos,
assistentes sociais, médicos, etc.), o/a cuidador/a, de acordo com os pais, poderá
também tentar obter deles mais informações sobre a criança.
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ATIVIDADE 1: Visionar um vídeo com o relato de pais de uma criança com autismo
Descrição da atividade: os participantes podem assistir a vídeos de pais a relatar a forma
como eles receberam a notícia do autismo dos filhos. Em seguida, é pedido aos/às
formandos/as para redigirem algumas perguntas para os pais, para obter mais informações
sobre a criança. A mesma atividade pode ser realizada com profissionais que acompanham
a criança (por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, médicos, etc.).

SECÇÃO 1.2 – Os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
Existem muitos métodos educacionais relacionados ao autismo
•

esses métodos foram eficazes com crianças autistas

•

todos eles requerem treinamento especializado

1) O Método "Applied behavior analysis" (ABA) (Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_behavior_analysis) [EN; FR; PL; PT]
2) O Método "Treatment and Education of Autistic and Related Communications
Handicapped Children" (TEACCH) (Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Treatment_and_Education_of_Autistic_and_Related_Communica
tion_Handicapped_Children) [EN; FR; PL]
3) O Método "Early Start Denver Model" (ESDM) (Wikipedia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_d%C3%A9veloppemental_de_Denver) [FR]
4) O Método "Low arousal Approach Method" (Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_arousal_approach) [EN]
Ler também: “Autism therapies” (https://en.wikipedia.org/wiki/Autism_therapies) [EN; FR;
PL; PT]

UM SLIDE PARA CADA MÉTODO
1) A “Applied behavior analysis” (Análise comportamental aplicada) (ABA) é um método
(ou abordagem) baseado na aplicação de princípios do comportamentalismo para a
mudança de comportamentos na criança;
2) O "Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped
Children” (Tratamento e Educação de Crianças Autistas e com Deficiências de
Comunicação e Afins” (TEACCH) é um método de ensino a utilizar num ambiente
estruturado, baseado na definição de horários, formas de trabalho e rotinas com
apoios visuais;
3) O “Early Start Denver Model” (ESDM) é um método de terapia de base
comportamental aplicado a crianças entre os 12 e 48 meses, baseado na ABA, emq
ue os pais e os terapeutas brincam com as crianças a fim de estabelecerem relações
divertidas e positivas;
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4) O "Low arousal Approach Method" (Método de Abordagem de Baixa Excitação) é um
método para evitar situações de crise, no qual se promove a adoção de determinados
comportamentos perante as pessoas que poderiam ter uma crise, como é o caso de
algumas crianças com autismo - visa controlar o comportamento dessas pessoas e
evitar situações de agressividade.
ATIVIDADE 2: Conhecer os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para pesquisarem na Internet
informações sobre os métodos apresentados na formação. Podem ser constituídos grupos
havendo depois uma pequena apresentação dos métodos ao resto do grupo. Esta atividade
pode ser uma oportunidade para se discutir a confiabilidade das informações encontradas
na Internet.

SECÇÃO 1.3 – Preparação e condução da entrevista de conhecimento da criança e
do seu contexto
REFORMULAR AS PERGUNTAS DURANTE A ENTREVISTA:
•

•

pode existir uma lista prévia de perguntas, mas no decorrer da conversa pode ser
necessário reformular as perguntas em função do contexto real de
entrevista/conversa para:
◦

pedir aos pais que se esclareçam todos os pontos

◦

pedir aos pais pormenores sobre os diferentes pontos

também pode ser necessário adaptar as perguntas de acordo com as observações no
decorrer da entrevista, por isso:
◦

preste atenção aos pais

◦

procure obter mais informações sobre a criança

◦

tome notas sobre os cuidados a serem prestados

O QUE É IMPORTANTE NA ENTREVISTA, CONVERSA COM OS PAIS:
•

ter as competências para estabelecer e desenvolver relacionamentos interpessoais

•

ser enfático na compreensão da criança com autismo e dos seus pais
◦

ser capaz de se colocar na posição de criança com autismo e dos seus pais

ATIVIDADE 3: Role play para imaginar uma criança com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as um exercício de role play em que
lhes é solicitado para se sentirem e agirem como uma criança com autismo ou como os
seus pais (as dramatizações podem ser com diferentes papéis). Podem outros/as
formandos/as assumir também o papel de cuidadora da criança com autismo.
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PERGUNTAS A FAZER DURANTE A ENTREVISTA COM OS PAIS
•

sobre o meio ambiente da criança

•

sobre as suas manifestações e sintomatologia

•

sobre as suas condições sensoriais (ver a tabela)

APÓS A PREPARAÇÃO DAS PERGUNTAS
•

contacte os pais da criança para marcar a conversa/entrevista/reunião

•

antes da entrevista, recolha informação
◦

sobre a criança em geral

◦

sobre o meio ambiente da criança

PRINCIPIO GERAL PARA A PREPARAÇÃO DA ENTREVISTA COM OS PAIS
•

•

procurar informações prévias
◦

sobre os pais

◦

sobre a criança

◦

sobre o ambiente da criança

o questionário/as questões a colocar, devem ter em consideração o conhecimento
prévio da criança e da família

ATIVIDADE 4: Elaborar questões para conversa exploratória com os pais de uma criança
com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para elaborarem um questionário
para obter o conhecimento da criança, seus pais e familiares.

A ENTREVISTA É UM PROCESSO
•

as questões, no decurso da entrevista, serão colocadas/escolhidas de acordo
◦
◦

•

com a situação (deve ser adaptado à situação)
com as observações dos pais (a fim de criar uma relação de confiança)

a lista de perguntas não é rígida

REFORMULAR ALGUMAS DAS PERGUNTAS DURANTE A ENTREVISTA
•

para conhecer melhor as necessidades da criança

•

para combinar com os pais os cuidados a serem prestados de forma detalhada
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TENTE ESTABELECER UM “BOM” MODELO DE COMUNICAÇÃO COM OS PAIS
•

a ser seguido após as primeiras conversas (não pode ser só para as primeiras
conversas)

•

tente contar aos pais todas as coisas que aconteceram com seus filhos (gera
confiança dada a visão de fragilidade do/a filho/a

IMPORTANTE: Cuidar de uma criança com autismo é uma atividade que requer boas
competências de relacionamento e de comunicação.
PARTICULARIDADES DE CUIDAR DE UMA CRIANÇA COM AUTISMO
•

conhecer bem as manifestações da sintomatologia da criança (deve ser muito claro
para o/a cuidador/a)
◦

•

e a maneira de proceder se ocorrer uma crise da criança

conhecer bem os métodos a utilizar em diferentes situações
◦

deve obter informações sobre os métodos usados pelos pais

AS MOTIVAÇÕES DO/A CUIDADOR/A PARA CUIDAR DE CRIANÇAS COM AUTISMO
•

os/as cuidadores/as devem comunicar aos pais suas motivações

•

devem explicitar os conhecimentos específicos na área do autismo

•

devem explicar suas motivações para cuidar daquela criança em particular

IMPORTA ESTAR SEMPRE PRONTO PARA
•

apresentar o seu Curriculum Vitae com formação e experiência adequadas

•

apresentar uma carta de apresentação/motivação

ATIVIDADE 5: Redigir um currículo e uma carta de apresentação para profissões
relacionadas com o cuidado de crianças com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para redigirem um Curriculum
Vitae em que enfatizam a formação relacionada com o cuidado de crianças com autismo. É
também sugerida a redação de uma carta em que se explicam as motivações para cuidar
desse tipo específico de criança. Os/as formandos/as devem tentar imaginar o que é
importante de acordo com o ponto de vista dos pais.

O/A CUIDADOR/A DEVEM SER CAPAZES DE
•

responder às perguntas e dúvidas que pais tiverem

•

explicar por que está motivada/gosta de cuidar de crianças com autismo
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COISAS A FAZER ANTES DA ENTREVISTA
•
•

conhecer as próprias motivações
explicar as motivações

PARA ESTABELECER UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA
•

para estabelecer uma relação de confiança com os pais da criança, é importante
comunicar-lhes as motivações para trabalhar com crianças e particularmente com
crianças com autismo

O QUE DEVE SER COMUNICADO AOS PAIS
•

as qualificações e a experiência de trabalho

•

relatar a experiência a cuidar de crianças com autismo

•

tentar corresponder às expectativas dos pais da criança

DURANTE E APÓS A PRIMEIRA ENTREVISTA/CONVERSA
•

•

algumas das perguntas podem ser colocadas para:
◦

esclarecer o que os pais pretendem

◦

destacar alguns aspetos referidos

◦

reformular questões em que possa haver dúvidas

deve procurar-se uma identificação com os pais da criança
◦

estar muito atento aos pedidos que eles fazem

◦

estar muito atento às expectativas deles (o que esperam e não verbalizam)

APÓS A ENTREVISTA
•

o/a cuidador deverá refletir sobre as suas motivações

•

POR EXEMPLO: motivação para ajudar aquela criança a ser mais autónoma
◦

ajudando-a a aprender as tarefas básicas do dia-a-dia (ver módulo 4)

◦

ajudando-a a interagir com outras pessoas (ver módulo 5)

TER EM CONTA
•

a informação recolhida na entrevista

•

a construção da relação de confiança

•

as características da criança

•

as expectativas dos pais da criança
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1.2 Apresentações Multimédia do Módulo 1 em ANEXO
(Ver ficheiro ANEXO)
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Tabelas - Módulo 1
Tabela 1 – Estabelecer uma lista de questões para obter informação
sobre o ambiente da criança
QUESTÕES ACERCA DO AMBIENTE DA CRIANÇA1
1. contexto da família

Preencher de acordo com um estudo de caso

2. ambiente da criança (participantes)
3. rituais utilizados pelos pais
QUESTÕES CERCA DAS MANIFESTAÇÕES DA SINTOMATOLOGIA RELACIONADA COM
AS CRIANÇAS COM AUTISMO (MANIFESTAÇÕES DAS DESORDENS)
1. linguagem

Preencher de acordo com um estudo de caso

2. interações sociais
3. higiene

Preencher de acordo com um estudo de caso

4. comida / alimentação
5. sono
6. atividades
7. desordens associadas, se aplicável
(comorbidades)

Preencher de acordo com um estudo de caso

QUESTÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES SENSORIAIS DA CRIANÇA
1. necessidades

Preencher de acordo com um estudo de caso

2. características da criança
(desordens)
3. coisas que ajudam a acalmar a
criança durante uma crise

Preencher de acordo com um estudo de caso

4. tipo de reforços

1

Questões sobre: contexto da família, ambiente da criança (elementos presentes), manifestações do autismo
(linguagem, interações sociais, higiene, comida, sono, atividades), condições sensoriais (necessidades e
desordens), rituais utilizados pelos pais, o que ajuda a acalmar a criança durante uma crise, tipo de reforços.
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Tabela 2 – Preparar o CV e adaptá-lo de modo a atestar que se está
habilitada/o para tomar conta de crianças com autismo
APRESENTAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DA AMA/CUIDADOR ATESTANDO O SEU
CONHECIMENTO PARA TOMAR CONTA DE CRIANÇAS COM AUTISMO
Conhecimento dos métodos educativos
utilizados com crianças com autismo

CONHECIMENTOS

COMPETÊNCIAS

Motivações para tomar conta de crianças RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA
com autismo

ATIVIDADE: ELABORA O CV E UMA CARTA DE MOTIVAÇÃO
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Atividades - Módulo 1
ATIVIDADE 1: Visionar um vídeo com o relato de pais de uma criança com autismo
Descrição da atividade: os participantes podem assistir a vídeos de pais a relatar a forma
como eles receberam a notícia do autismo dos filhos. Em seguida, é pedido aos/às
formandos/as para redigirem algumas perguntas para os pais, para obter mais informações
sobre a criança. A mesma atividade pode ser realizada com profissionais que acompanham a
criança (por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, médicos, etc.).

ATIVIDADE 2: Conhecer os métodos pedagógicos usados com crianças com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para pesquisarem na Internet
informações sobre os métodos apresentados na formação. Podem ser constituídos grupos
havendo depois uma pequena apresentação dos métodos ao resto do grupo. Esta atividade
pode ser uma oportunidade para se discutir a confiabilidade das informações encontradas na
Internet.

ATIVIDADE 3: Role play para imaginar uma criança com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as um exercício de role play em que
lhes é solicitado para se sentirem e agirem como uma criança com autismo ou como os seus
pais (as dramatizações podem ser com diferentes papéis). Podem outros/as formandos/as
assumir também o papel de cuidadora da criança com autismo.

ATIVIDADE 4: Elaborar questões para conversa exploratória com os pais de uma criança
com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para elaborarem um questionário
para obter o conhecimento da criança, seus pais e familiares.

ATIVIDADE 5: Redigir um currículo e uma carta de apresentação para profissões
relacionadas com o cuidado de crianças com autismo
Descrição da atividade: é pedido aos/às formandos/as para redigirem um Curriculum Vitae
em que enfatizam a formação relacionada com o cuidado de crianças com autismo. É
também sugerida a redação de uma carta em que se explicam as motivações para cuidar
desse tipo específico de criança. Os/as formandos/as devem tentar imaginar o que é
importante de acordo com o ponto de vista dos pais.
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MÓDULO 2 – DIALOGAR SOBRE OS CUIDADOS A PRESTAR E O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM AUTISMO
2.1 Roteiro para o Módulo 2
PLANO DE SESSÃO 2 – 5 HORAS

TEMPO

TOTAL

1

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO 2

10 M

10 M

2

2.1 - As especificidades da criança com autismo

20 M

30 M

3

ATIVIDADE 1: Apresentação dos critérios "A" e "B" da DSM 5

15 M

45 M

4

ATIVIDADE 2: Comparar o desenvolvimento de uma criança com autismo
com uma criança neurotípica

10 M

55 M

5

ATIVIDADE 3: Os diferentes graus de severidade em pessoas com
autismo

20 M

1 H 15

6

PAUSA 1

10 M

1 H 25

7

ATIVIDADE 4: Organizações de apoio local a crianças com autismo

20 M

1 H 45

8

ATIVIDADE 5: Discussão sobre a lista de questões do M-CHAT

20 M

2 H 05

9

2.2 – A comunicação com os pais e com as equipas médicas e de
apoio social

20 M

2 H 25

10

PAUSA 2

10 M

2 H 35

11

ATIVIDADE 6: Os planos oficiais de apoio a crianças com autismo

20 M

2 H 55

12

2.3 – Preparação e elaboração do diário de comunicação

20 M

3 H 15

13

PAUSA 3

10 M

3 H 25

14

ATIVIDADE 7: O uso do diário de comunicação

30 M

3 H 55

15

ATIVIDADE 8: A ficha para registo de crises da criança

30 M

4 H 25

16

ATIVIDADE 9: Observar dificuldades e a sua superação

20 M

4 H 45

17

RECAPITULAÇÃO DO PRIMEIRO BLOCO (PRIMEIROS DOIS MÓDULOS)

15 M

5 H 00

DESCRIÇÃO DA UNIDADE
MÓDULO 2: Diálogo sobre o cuidado e o desenvolvimento de uma criança com autismo
BLOCO (A): Comunicação com pais e profissionais responsáveis pela criança com autismo
Os momentos de diálogo com os pais da criança e com as equipas médicas e de apoio social
são importantes para que o/a cuidador/a possa adaptar as atividades que realiza e para
comunicar com estes o que acontece com a criança no seu dia a dia. Como profissional da
área da infância (Ama ou Auxiliar de Ação educativa), é importante perceber bem o lugar
que ocupa nesta rede de apoio à criança, respeitando os limites do cuidado prestado.

Projeto ChildIN

Data: 28/04/2021

Produto Intelectual nº 4 Guia de Utilização dos Materiais de Aprendizagem
(Bateria de Apresentações Multimédia)

Página 20 de 81

SECÇÕES
2.1 – As especificidades da criança com autismo
2.2 – A comunicação com os pais e com as equipas médicas e de apoio social
2.3 – Preparação e elaboração do diário de comunicação
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de terminar a formação os participantes deverão ser capazes de:
•

Em conjunto com os pais, definir a melhor forma para estabelecer a relação com a
criança

•

Criar um diário de acompanhamento da criança

•

Completar o projeto individualizado estabelecido pelos profissionais de saúde

•

Em conjunto com os pais, estabelecer os objetivos de aprendizagem a serem
atingidos com a criança

•

Definir em conjunto os métodos e ferramentas a serem utilizados nos cuidados a
prestar à criança

•

Organizar diálogos com os pais e/ou com as equipas médica e social

•

Em conjunto com os pais, definir uma abordagem relevante a seguir no caso de
ocorrência de uma crise ou um problema de comportamento da criança com autismo

•

Informar regularmente os pais acerca de crises ou problemas de comportamento da
criança e dos resultados alcançados com a criança

SECÇÃO 2.1 – As especificidades da criança com autismo
A) apresentação das principais características do autismo
B) apresentação dos critérios diagnósticos de autismo
O QUE É AUTISMO?
•

O autismo foi descrito pela primeira vez por Leo Kanner em 1943

•

O autismo é um dos "Transtornos Invasivos do Desenvolvimento" (TID) e pode ser
identificado em bebés, mas geralmente é identificável entre os dois e os cinco anos
de idade.
◦

2 a 5 anos

LISTA PARA ANÁLISE DO AUTISMO EM CRIANÇAS (M-CHAT)
•

trata-se de um teste/instrumento protegido por direitos de autor
◦

Diana Robins, Deborah Fein e Marianne Barton, 1999
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•

o teste consiste numa lista de 23 questões que são colocadas aos pais das crianças:

1. O seu filho gosta de ser balanceado nos seus joelhos, por exemplo?
2. O seu filho interessa-se por outras crianças?
3. O seu filho gosta de subir coisas, como se subisse escadas?
4. O seu filho gosta de brincar às escondidas?
5. O seu filho alguma vez finge, por exemplo, brinca a fingir que fala ao telefone ou que
cuida de uma boneca ou outras coisas?
6. O seu filho usa o dedo indicador para apontar, para pedir algo?
7. O seu filho usa o dedo indicador para apontar, para indicar interesse em algo?
8. O seu filho consegue brincar adequadamente com pequenos brinquedos (por
exemplo, carros ou LEGOS) sem se limitar a metê-los à boca, a mexer ou a atirá-los
ao chão?
9. O seu filho alguma vez lhe traz objetos para mostrar alguma coisa neles?
10. O seu filho olha-o nos olhos por mais de um ou dois segundos?
11. O seu filho alguma vez parece ser hipersensível ao ruído? (por exemplo, tampando os
ouvidos)
12. O seu filho sorri como resposta ao seu rosto ou ao seu sorriso?
13. O seu filho faz imitações? (por exemplo, se fizer uma careta, ele imitá-a?)
14. O seu filho responde quando o chama pelo nome?
15. Se apontar para um brinquedo do outro lado da sala, o seu filho olha para ele?
16. O seu filho anda?
17. O seu filho olha para as coisas para que você está a olhar?
18. O seu filho faz movimentos incomuns com os dedos próximo ao rosto?
19. O seu filho tenta chamar a sua atenção para a atividade que está a realizar?
20. Você já se questionou se o seu filho é surdo/ouve mal?
21. O seu filho entende bem o que as pessoas lhe dizem?
22. O seu filho pode ficar fixo no nada ou vagueia sem intenção clara?
23. O seu filho olha para o seu rosto para verificar a sua reação quando se depara com
algo desconhecido?
CRIANÇAS NEUROTÍPICAS E CRIANÇAS COM AUTISMO
•

o que se entende por desenvolvimento de crianças neurotípicas?

•

e em que é que é diferente o desenvolvimento de crianças com autismo?
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RECORDAR ALGUMAS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
•

POR EXEMPLO, Jean Piaget, que dividiu o desenvolvimento em estágios:
1) "Estágio sensório-motor", do nascimento aos dois anos
2) “Estágio pré-operacional”, de dois a sete anos
3) “Estágio operacional concreto”, de sete a onze anos
4) "Estágio operacional formal", de onze a dezasseis em diante

•

POR EXEMPLO, Lev Vygotsky, que desenvolveu a "Teoria do Desenvolvimento Social",
com um conjunto de conceitos importantes para se entender como podemos
promover o desenvolvimento das crianças:
◦

•

"Zona de Desenvolvimento Proximal"

comparar as visões de Vygotsky e Piaget

O QUE É AUTISMO ?
•

desde a sua identificação e descrição, por Leo Kanner, a caracterização do autismo
tem mudado na literatura científica

•

a última descrição é apresentada consta na quinta e última edição do "Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais" (DSM-5), publicado pela "American
Psychiatric Association" (APA), em 2013

NESTE MANUAL ENCONTRAM-SE DEFINIDOS OS CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO AUTISMO
Os critérios definidos são apresentados no manual, em cinco pontos:
•

A. Deficits persistentes na comunicação e interação social em vários contextos

•

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades

•

C. Os sintomas devem estar presentes no início do período de desenvolvimento (mas
podem não se manifestar totalmente até que as situações sociais excedam as
capacidades limitadas da criança, ou podem estar escondidas por estratégias
aprendidas

•

D. Os sintomas causam prejuízo significativo no funcionamento social, ocupacional ou
noutras áreas importantes do funcionamento

•

E. Esses distúrbios não são explicados por uma deficiência intelectual (transtorno do
desenvolvimento intelectual) ou atraso do desenvolvimento. A deficiência intelectual
e o transtorno do espectro do autismo co-ocorrem frequentemente; para fazer
diagnósticos comórbidos de transtorno do espectro do autismo e deficiência
intelectual, a comunicação deve ser abaixo do esperado para o nível geral de
desenvolvimento
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ATIVIDADE 1: Apresentação dos critérios "A" e "B" da DSM 5
Descrição da atividade: os/as formandos/as são divididos em quatro grupos e cada grupo
discute em pormenor os exemplos para os critérios "A" e "B".

AUTISMO COMO ESPECTRO
•

crianças com autismo têm as mesmas características básicas

•

crianças com autismo são diferentes como as cores de um espectro

ATIVIDADE 2: Comparar o desenvolvimento de uma criança com autismo com uma criança
neurotípica
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para comparem o
desenvolvimento de uma criança neurotípica com o desenvolvimento uma criança com
autismo.

OS DIFERENTES GRAUS DE SEVERIDADE NO AUTISMO
•

"Requer suporte muito substancial" (Nível 3)

•

"Requer suporte substancial" (Nível 2)

•

"Requer suporte" (Nível 1)

ATIVIDADE 3: Os diferentes graus de severidade em pessoas com autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para descreverem como cuidar de
crianças com autismo com diferentes graus de severidade. Esta atividade pode ser
realizada em pares. Também pode ser analisado um estudo de caso ou um vídeo para se
identificar o grau de severidade.
VER TABELA 4: GRAUS DE SEVERIDADE PARA O AUTISMO

O SUPORTE NECESSÁRIO PARA PESSOAS COM AUTISMO
•

variam de acordo com o grau de severidade/gravidade

•

este é um ponto muito importante

•

MAS as crianças não têm os mesmos problemas que os adultos

O DIAGNÓSTICO DE CRIANÇAS COM AUTISMO
•

a maioria pode ser diagnosticada até os três anos (36 meses)

•

a sintomatologia pode começara a ser identificada por outras pessoas
◦

os pais (se a sua consciência sobre o autismo é elevada)
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◦
•

pelos primeiros cuidadores, se estes tiverem formação sobre autismo

É por isso que a formação sobre autismo pode ser importante para a
profissionalização de cuidadores e outros educadores da primeira infância

POR QUE É IMPORTANTE PARA AS CRIANÇAS OS/AS CUIDADORES/AS TEREM FORMAÇÃO
SOBRE AUTISMO?
•

para estarem preparados/as para identificar os primeiros sintomas de autismo

•

para melhor poderem comunicar aos pais algum sinal relevante

•

para informar as equipas médicas e sociais locais

A IMPORTÂNCIA DE UM DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO PRECOCE NO AUTISMO
•

para a inclusão de crianças com autismo
◦

•

POR EXEMPLO, adaptando métodos pedagógicos/de aprendizagem

a importância de ter serviços locais para apoiar crianças com autismo (e seus pais)
◦

esses serviços são importantes para um diagnóstico precoce

◦

e também para fornecer informações sobre autismo

◦

e para apoiar as crianças em sua inclusão

ATIVIDADE 4: Organizações de apoio local a crianças com autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para pesquisarem que tipo de
organizações de apoio local existe na sua região para as crianças com autismo.

COMO IDENTIFICAR OS PRIMEIROS SINTOMAS DO AUTISMO?
•

•

aplicando a lista de verificação (M-CHAT)
◦

há questionários para o "Rastreio precoce do autismo"

◦

há ferramentas adequadas a bebés (crianças entre 16 e 30 meses)

relembrar as 23 perguntas do teste de triagem “M-CHAT”
◦

itens críticos (2, 7, 9, 13, 14, 15) (ver a versão em português do teste)

2. O seu filho tem interesse por outras crianças?
7. O seu filho usa o dedo indicador para apontar, para indicar interesse em algo?
9. O seu filho alguma vez traz objetos para você (pai) para lhe mostrar algo?
13. O filho imita-o? (por exemplo, se você faz uma careta - seu filho imita-a?)
14. O filho responde ao nome quando o chama?
15. Se apontar para um brinquedo do outro lado da sala, o seu filho olha para ele?
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TER EM CONSIDERAÇÃO QUE...
•

o M-CHAT não é uma ferramenta definitiva 8de diagnóstico), mas sim para uma
primeira verificação

•

MAS pode ser útil para se aceder a um conjunto de sinais
◦

de algumas características das crianças com autismo

◦

de "outros distúrbios de desenvolvimento ou atrasos"

ATIVIDADE 5: Discussão sobre a lista de questões do M-CHAT
Descrição da atividade: apesar de ser protegido por direitos de autor, aos/às formandos/
as é pedido para analisarem as questões do M-CHAT no sentido de melhor se compreender
o autismo. Esta atividade pode ser realizada em pequenos grupos.

SECÇÃO 2.2 – A comunicação com os pais e com as equipas médicas e de apoio
social
A RELAÇÃO DAS CRIANÇAS COM OS PAIS/FAMÍLIA
•

já vimos que o/a cuidador deve preparar uma entrevista/conversa de descoberta com
os pais
◦

•

para obter informações sobre a criança

e após a entrevista, para manter vias de comunicação com os pais
◦

e obter mais informações sobre a criança

◦

e comunicar situações sobre a criança

IMPORTANTE: durante a entrevista/conversa com os pais, /a cuidador terá informações sobre
a criança e sobre o seu comportamento, mas será depois necessário estabelecer um BOM
relacionamento com a criança.
A RELAÇÃO DOS/AS CUIDADORES/AS COM AS EQUIPAS DE ACOMPANHAMENTO, QUANDO A
CRIANÇA JÁ FOI DIAGNOSTICADA COM AUTISMO
•

os/as cuidadores/as podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento
das competências das crianças com autismo

•

eles/as não podem agir por iniciativa própria, devem sim saber o que foi estabelecido
pelas equipas de acompanhamento da criança

•

PORTANTO, as ações dos/as cuidadores/as não são totalmente autónomas

O QUE É UMA EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO...
•

é composto por médicos/as e assistentes sociais, e outros especialistas
◦

é a equipa multidisciplinar responsável pela definição dos cuidados a serem
prestados a uma criança com diagnóstico de autismo
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•

é responsável pelo estabelecimento dos planos de intervenção

O QUE DEVEM FAZER OS/AS CUIDADORES ...
•

prestar atenção às recomendações e instruções dos pais

•

estar alinhado/a com os programas das equipas de acompanhamento

SITUAÇÃO EM PORTUGAL
•

é definido um “Plano Individualizado de Apoio à Família” (PIAF)
◦

é o documento que estabelece as medidas destinadas às crianças e famílias no
âmbito da intervenção precoce, para serem aplicadas em casa, na creche e no
jardim-de-infância

◦

faz parte um instrumento jurídico denominado "Intervenção Precoce" (IP) que está
estruturado por níveis territoriais (desde o nacional e regional, ao nível local)

ATIVIDADE 6: Os planos oficiais de apoio a crianças com autismo
Descrição da atividade: grupos de formandos/as analisam e discutem o tipo de plano que
oficialmente tem de ser feito para as crianças e quais as suas especificidades no autismo.
Podem depois partilhar as suas principais conclusões.

COMUNICAR COM OUTRAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO CUIDADO DA CRIANÇA
•

comunicar os sucessos e fracassos relativamente às pedidas previstas nos planos de
intervenção

•

comunicar tudo o que se relaciona com as aprendizagens da criança
◦

comunicar aos pais/família

◦

comunicar às equipas médicas e sociais

A IMPORTÂNCIA DESSA COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO FUTURO DAS CRIANÇAS
•

é uma contribuição para melhorar os planos individuais

•

MAS TAMBÉM pode ser necessário redesenhá-los

PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
•

devem reforçar-se os sucessos

•

arranjar modelos para a criança (alguém que queira seguir)
◦

devem usar-se reforços positivos em geral

◦

ver o quarto módulo sobre as especificidades da aprendizagem de tarefas básicas
do dia-a-dia
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SECÇÃO 2.3 – Preparação e elaboração do diário de comunicação
QUANDO ALGUÉM É DIAGNÓSTICO COM AUTISMO
•

podia ser constituído um dossier com informações
◦

sobre a criança

◦

sobre os cuidados a serem prestados

A CONSTITUIÇÃO DO DOSSIER COM INFORMAÇÕES
•

desde o início dos cuidados

•

era um diário de comunicação preenchido pelos/as cuidadores/as

•

onde os/as cuidadores/as, com a autorização dos pais, podem registar diferentes
informações

•

relacionado com o que aconteceu durante o tempo em que cuidaram da criança

AS ESPECIFICIDADES DAS CRISES NAS CRIANÇAS COM AUTISMO
•

nem todos têm as mesmas dificuldades, ou problemas de comportamento

•

como foi dito, o autismo é um espectro

•

MAS deve prestar-se atenção aos problemas e crises de comportamento
◦

PORTANTO, é importante registar cada crise e como se lidou com elas

◦

no livro de registo de comunicação

◦

ou numa folha de registo de crises

ATIVIDADE 7: O uso do diário de comunicação
Descrição da atividade: grupos de formandos/as analisam e discutem o que é mais
importante para o diário de comunicação de uma criança com autismo. Deve esclarecer-se
que se devem registar as conquistas e dificuldades da criança no seu processo de
aprendizagem e que a comunicação também deve ser utilizada para registar crises.

POR QUE É IMPORTANTE TER UM LIVRO/FICHAS DE COMUNICAÇÃO ...
•

os/as cuidadores/as prestam cuidados, MAS TAMBÉM EDUCAÇÃO
◦

podem complementar o trabalho dos outros profissionais

•

serve para se anotarem as metas pretendidas para as crianças com autismo

•

com esta documentação fica-se consciente das conquistas e das dificuldades

REGISTAR AS CONQUISTAS E AS DIFICULDADES DAS CRIANÇAS
•

serve para comunicar as conquistas e dificuldades aos pais (para conhecerem o que
acontece com os filhos)
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•

registar tudo o que for essencial no livro de comunicação
◦

MAS SOMENTE se os pais acharem apropriado

OS PROPÓSITOS DO LIVRO DE COMUNICAÇÃO SÃO:
•

estabelecer uma boa relação com os pais
◦

•

•

eles podem ter confiança no cuidado que está a ser prestado aos filhos

ajustar os métodos pedagógicos e os cuidados prestados
◦

os métodos e ferramentas usadas nas atividades de aprendizagem

◦

os cuidados prestados, tendo assim a aprovação dos pais

os/as cuidadores/as devem acordar com os pais o que é para ser registado

RECORDAR:
•

o diário de comunicação é uma boa ferramenta
◦

•

para estabelecer, desenvolver e melhorar a comunicação com a família e outros
profissionais que acompanham a criança

o diário de comunicação deve ter todos os assuntos importantes observados na
criança

COMO REGISTAR CRISES NA FICHA DE COMUNICAÇÃO ...
•

as crises são um aspeto importante no cuidado de crianças com autismo, logo, deve
ser alvo de comunicação precisa

•

DEVE proceder-se passo a passo:
1) descrever o contexto da crise
2) descrever os “gatilhos” (desencadeadores) ou sinais manifestados antes da crise
3) apresentar as técnicas e ferramentas usadas para ajudar a criança a superar a
crise

AS CRISES SÃO DIFERENTES DE CRIANÇA PARA CRIANÇA
•

há crianças com crises muito agudas

•

há crianças com nenhuma ou muito poucas crises

COMO REGISTAR UMA CRISE ...
•

não é fácil registar crises quando se está a cuidar de uma criança
◦

deve observar-se a resposta ou comportamento da criança durante a crise

◦

deve tentar-se identificar as causas (desencadeadores) da crise

◦

devem identificar-se comportamentos menos comuns ou estranhos
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•

•

perante as crises, os/as cuidadores/as devem ter sempre presente o que foi acordado
com os pais
◦

ver a entrevista de descoberta no primeiro módulo

◦

ver as informações fornecidas pelos pais sobre como lidar com crises

saber como lidar com a crise é importante para a prestação de um bom cuidado
◦

deve preencher uma ficha para registar cada crise (ver a tabela 5)

ATIVIDADE 8: A ficha para registo de crises da criança
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado que preencham uma ficha
específica para o registo de crises. A crise pode ser identificada a partir de um estudo de
caso ou de vídeo sugerido pelo/a formador/a.

COM A FICHA DE REGISTO DE CRISES, QUEM É QUE PODE AJUDAR AS CRIANÇAS?
•

os pais e outros profissionais que apoiam a criança
◦

para aprofundar o conhecimento específico sobre a criança
▪

e a conhecer melhor o nível de severidade do autismo da criança

LEMBRAR-SE DE ALGO IMPORTANTE, DEVE SER PARA REGISTAR
•

os/as cuidadores/as que apoiam as crianças no seu processo de aprendizagem
◦

•

devem registar as suas conquistas e as suas dificuldades

SEMPRE dando destaque às conquistas alcançadas pela criança
◦

cuidar das crianças é uma ocupação profissional muito importante no apoio ao
desenvolvimento infantil

◦

se registarmos uma dificuldade é porque queremos ajudar a criança a
superá-la
▪

essa é a função dos/as cuidadores/as

▪

MAS, sempre, previamente acordado isso com os pais

ATIVIDADE 9: Observar dificuldades e a sua superação
Descrição da atividade: podem ser apresentadas aos/às formandos/as algumas das
dificuldades mais comuns para as crianças com autismo. De seguida, é solicitado que se
façam anotações sobre essas dificuldades no diário de comunicação.
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2.2 Apresentações Multimédia do Módulo 3 em ANEXO
(Ver ficheiro ANEXO)
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Tabelas - Módulo 2
Tabela 3 – Exemplos de manifestação do autismo nos critérios "A" e "B" 2
CRITÉRIO A. "Deficits persistentes na comunicação e interação social em vários
contextos”, manifestados por todos os seguintes exemplos (os exemplos são
ilustrativos, não exaustivos; ver texto)"
EXEMPLOS
1. Deficits de reciprocidade sócio emocional, variando, por exemplo, entre uma abordagem social
anormal com falhas na conversa reciproca; ao reduzido partilhar de interesses, emoções ou afetos; à
falha em iniciar ou responder às interações sociais.
2. Deficits em comportamentos comunicacionais não-verbais usados para interação social, variando, por
exemplo, de comunicação verbal e não verbal mal integrada; a anormalidades no contacto visual e
linguagem corporal ou deficits na compreensão e uso de gestos; a uma total falta de expressões faciais
e comunicação não verbal.
3. Deficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos, variando, por exemplo,
de dificuldades para ajustar o comportamento para se adequar a vários contextos sociais; às
dificuldades em compartilhar brincadeiras em que se usa a imaginação ou em fazer amigos; à ausência
de interesse nos pares.
Especificação da gravidade atual: a gravidade é baseada em deficiências de comunicação social e
padrões repetitivos restritos de comportamento.

CRITÉRIO B. "Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades, manifestados por pelo menos dois dos seguintes exemplos (os
exemplos são ilustrativos, não exaustivos; ver texto)"
EXEMPLOS
1. Movimentos motores estereotipados ou repetitivos (por exemplo, estereotipias motoras simples, atirar
objetos e brinquedos, ecolalia, frases idiossincráticas).
2. Insistência na mesmice, aderência inflexível a rotinas ou padrões ritualizados (por exemplo, angústia
extrema em pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões de pensamento rígidos, rituais
de saudação, necessidade de seguir o mesmo caminho ou comer comida todos os dias).
3. Interesses altamente restritos e fixos que são anormais em intensidade ou foco (por exemplo, forte
apego ou preocupação com objetos incomuns, interesse excessivamente circunscrito ou perseverante).
4. Hiper ou hiporreatividade à entrada sensorial ou interesses incomuns no ambiente (por exemplo,
indiferença aparente à dor / temperatura, resposta adversa a sons ou texturas específicos, cheiros ou
toques, fascinação visual por luzes ou movimento).
Especificação da gravidade atual: a gravidade é baseada em deficiências de comunicação social e
padrões de comportamento repetitivos e restritos.

2

Ver https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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Tabela 4 – Graus de severidade no autismo3
Grau de
severidade

Comunicação

Comportamentos
repetitivos e restritivos

"Requer suporte
muito substancial"
(Nível 3)

"Graves deficits nas competências de
comunicação verbal e não verbal que
causam graves prejuízos no
funcionamento e iniciação de interações
sociais e resposta mínima a sociabilizar
com os outros. Por exemplo, uma
pessoa com poucas palavras e de fala
inteligível que raramente inicia uma
interação e, quando o faz, faz
abordagens incomuns apenas para
atender às necessidades e responde
apenas a abordagens sociais muito
diretas".

"Inflexibilidade de
comportamentos, extrema
dificuldade em lidar com a
mudança. Marcado por
comportamentos restritos /
repetitivos. Grande
angústia / dificuldade em
mudar o foco ou a ação".

"Requer suporte
substancial" (Nível 2)

"Deficits nas competências de
comunicação verbal e não verbal;
deficiências sociais aparentes; iniciação
limitada de interações sociais; e
respostas reduzidas ou anormais às
aberturas sociais de outros. Por
exemplo, falar com frases simples, com
interação limitada a interesses especiais
estritos e que estranha a comunicação
não verbal".

"Inflexibilidade no
comportamento, dificuldade
em lidar com a mudança ou
outros comportamentos
restritos / repetitivos. Estes
aparecem com frequência,
sem serem óbvios para o
observador casual e
interferem no funcionamento
de uma variedade de
contextos. Aflição e / ou
dificuldade de mudar o foco
ou ação".

"Requer suporte"
(Nível 1)

"Sem ninguém a apoiar, os deficits na
comunicação causam deficiências
percetíveis. Dificuldade em iniciar
interações sociais e exemplos claros de
resposta atípica ou mal sucedida a
aberturas sociais de outros. Pode
parecer ter pouco interesse nas
interações sociais. Por exemplo, uma
pessoa que é capaz de comunicar falha
nas tentativas de fazer amigos".

"Inflexibilidade no
comportamento que causa
interferência significativa no
funcionamento em um ou
mais contextos. Dificuldade
em alternar entre atividades.
Problemas de organização e
planeamento".

3

Ver "Autism Diagnosis Criteria: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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Tabela 5 – Ficha de registo das crises da criança
SITUAÇÃO DE CRISE DA CRIANÇA
DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) Contexto da crise

2) Sinais dados pela criança

3) Técnicas e ferramentas utilizadas
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Atividades - Módulo 2
ATIVIDADE 1: Apresentação dos critérios "A" e "B" da DSM 5
Descrição da atividade: os/as formandos/as são divididos em quatro grupos e cada grupo
discute em pormenor os exemplos para os critérios "A" e "B".

ATIVIDADE 2: Comparar o desenvolvimento de uma criança com autismo com uma criança
neurotípica
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para comparem o desenvolvimento
de uma criança neurotípica com o desenvolvimento uma criança com autismo.

ATIVIDADE 3: Os diferentes graus de severidade em pessoas com autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para descreverem como cuidar de
crianças com autismo com diferentes graus de severidade. Esta atividade pode ser realizada
em pares. Também pode ser analisado um estudo de caso ou um vídeo para se identificar o
grau de severidade.

ATIVIDADE 4: Organizações de apoio local a crianças com autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para pesquisarem que tipo de
organizações de apoio local existe na sua região para as crianças com autismo.

ATIVIDADE 5: Discussão sobre a lista de questões do M-CHAT
Descrição da atividade: apesar de ser protegido por direitos de autor, aos/às
formandos/as é pedido para analisarem as questões do M-CHAT no sentido de melhor se
compreender o autismo. Esta atividade pode ser realizada em pequenos grupos.

ATIVIDADE 6: Os planos oficiais de apoio a crianças com autismo
Descrição da atividade: grupos de formandos/as analisam e discutem o tipo de plano que
oficialmente tem de ser feito para as crianças e quais as suas especificidades no autismo.
Podem depois partilhar as suas principais conclusões.

ATIVIDADE 7: O uso do diário de comunicação
Descrição da atividade: grupos de formandos/as analisam e discutem o que é mais
importante para o diário de comunicação de uma criança com autismo. Deve esclarecer-se
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que se devem registar as conquistas e dificuldades da criança no seu processo de
aprendizagem e que a comunicação também deve ser utilizada para registar crises.

ATIVIDADE 8: A ficha para registo de crises da criança
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado que preencham uma ficha
específica para o registo de crises. A crise pode ser identificada a partir de um estudo de
caso ou de vídeo sugerido pelo/a formador/a.

ATIVIDADE 9: Observar dificuldades e a sua superação
Descrição da atividade: podem ser apresentadas aos/às formandos/as algumas das
dificuldades mais comuns para as crianças com autismo. De seguida, é solicitado que se
façam anotações sobre essas dificuldades no diário de comunicação.
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MÓDULO 3 – CRIAR UM ESPAÇO SEGURO PARA A CRIANÇA COM
AUTISMO
3.1 Roteiro para o Módulo 3
PLANO DE SESSÃO 3 – 5 HORAS

TEMPO

TOTAL

1

APRESENTAÇÃO DO SEGUNDO BLOCO

10 M

10 M

2

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO 3

10 M

20 M

3

3.1 – As particularidades da relação da criança com autismo com
o espaço

10 M

30 M

4

ATIVIDADE 1: Como organizar o espaço para receber uma criança com
autismo

10 M

40 M

5

ATIVIDADE 2: Fazer sugestões para mudanças no quarto da criança em
casa dos pais

30 M

1 H 10

6

PAUSA 1

10 M

1 H 20

7

3.2 – Características da sala de acolhimento da criança com
autismo

30 M

2 H 50

8

PAUSA 2

10 M

3 H 00

9

3.3 – Organizar o espaço de modo a fomentar a comunicação da
ama com a criança com autismo e desta com as outras pessoas

30 M

3 H 30

10

ATIVIDADE 3: Comunicar sem dizer uma única palavra

10 M

3 H 40

11

ATIVIDADE 4: Saber distinguir diferentes expressões faciais e como
comunicar com elas

10 M

3 H 50

12

PAUSA 3

10 M

4H

13

ATIVIDADE 5: Como os/as cuidadores percecionam o espaço

20 M

4 H 20

14

ATIVIDADE 6: Como usar o espaço para se comunicar com a linguagem
verbal e não verbal

20 M

4 H 40

15

ATIVIDADE 7: Como as crianças com autismo usam seus cinco sentidos
para comunicar

20 M

5H

DESCRIÇÃO DA UNIDADE
MÓDULO 3: Criar um ambiente seguro para crianças com autismo
BLOCO (B): Comunicar e interagir com uma criança com autismo
Um ambiente calmo, estável e regular é muito importante para uma criança com autismo.
Este é um elemento chave no cuidado de crianças e jovens com autismo e organização de
atividades com crianças e jovens com autismo.
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SECÇÕES
3.1 – As particularidades da relação da criança com autismo com o espaço
3.2 – Características da sala de acolhimento da criança com autismo
3.3 – Organizar o espaço de modo a fomentar a comunicação da ama com a criança com
autismo e desta com as outras pessoas
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de terminar a formação os participantes deverão ser capazes de:
•

Estabelecer uma ambiente estável e ritualizado para a criança

•

Limitar as estimulações visuais e sonoras que poderão perturbar a criança ou causar
ansiedade

•

Arranjar um espaço com o equipamento necessário para estar com a criança e ter
um lugar onde a criança possa se sentir segura quando se sinta ansiosa

•

Antecipar e planear eventuais mudanças de modo a preparar a criança

•

Manter os rituais estabelecidos pelos pais

•

Ajudar a criança a visualizar o seu dia

•

Criar uma relação de segurança por meio da adaptação da comunicação às
necessidades de comunicação da criança e às suas capacidades cognitivas

•

Ajustar as atividades de acordo com o nível de autonomia da criança

SECÇÃO 3.1 – As particularidades da relação da criança com autismo com o espaço
O QUE CRIANÇAS PRECISAM PARA RECEBER CRIANÇAS EM GERAL?
•

requisitos legais para receber crianças

•

EXPLIQUE OS REQUISITOS LEGAIS DO SEU PAÍS

ATIVIDADE 1: Como organizar o espaço para receber uma criança com autismo
Descrição da atividade: podem ser visionados vídeos de salas preparadas para crianças
com autismo. Os/as formandos/as podem ser convidados a partilhar as suas visões sobre as
diferenças com as salas preparadas para crianças neurotípicas.
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ATIVIDADE 2: Fazer sugestões para mudanças no quarto da criança em casa dos pais
Descrição da atividade:: o autismo é uma condição muito heterogénea pelo que quem
cuida da criança tem que ser flexível na forma como organiza o ambiente em que a criança
é acolhida. Da mesma forma, se o /a cuidador/a identifica alguma melhoria na forma como
os pais têm organizada a casa para o filho, devem fazer essa sugestão. Porém, os pais
devem ser claramente respeitados, e o /a cuidador/a deve ter esse mesmo ponto de
partida. Nesta atividade propõe-se a discussão de como se pode introduzir este tema num
diálogo com os pais.

AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM AUTISMO
•

mudanças no ambiente causam angústia

•

as mudanças têm que ser bem preparadas

TER EM CONSIDERAÇÃO AS CARACTERÍSTICAS DO MEIO AMBIENTE/
UM AMBIENTE PARA CRIANÇAS COM AUTISMO DEVE SER
•

silencioso

•

estável

•

regular

COMO ORGANIZAR O AMBIENTE DA CRIANÇA?
•

crianças com autismo têm uma perceção diferente do espaço

•

ENTÃO, os/as cuidadores/as, precisam de ser muito flexíveis

PARA CRIANÇAS COM AUTISMO É IMPORTANTE:
•

o ambiente físico para aprender e brincar

•

o espaço inter-relacional (ver o quinto módulo)

SECÇÃO 3.2 – Características da sala de acolhimento da criança com autismo
(1) Na casa dos/as cuidadores/as, por exemplo, da AMA (VER ABAIXO)
(2) Na casa dos pais, se o cuidado é prestado em casa dos pais (VER ABAIXO)
(3) Numa instituição, por exemplo, na creches ou jardim de infância
Cuidar de crianças em casa dos pais ...
•

conhecer bem o ambiente estabelecido e preparado pelos pais
◦

•

recolher informações durante a entrevista/conversa de descoberta

pode mudar o ambiente para facilitar a prestação de cuidados
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◦

mas sempre de acordo com as necessidades da criança

◦

e sempre de acordo com os planos individuais

◦

e sempre de acordo com os pais

PREPARAR AS MUDANÇAS NO AMBIENTE
•

devem ser acordadas com os pais, planeadas e introduzidos gradualmente

•

devem ter uma justificação na perspetiva da melhoria para as crianças

•

podem estar relacionadas com a experiência dos/as cuidadores/as

Cuidar de crianças na casa dos/as cuidadores/as ...
A) Deve haver o cuidado de preparar a casa para receber crianças com autismo
B) Os pais devem validar o espaço antes de se iniciar a prestação de cuidados
C) Deve haver continuidade-semelhanças entre a organização do espaço em casa dos
pais e a casa dos/as cuidadores/as
IMPORTANTE: mudanças no ambiente são uma das coisas mais angustiantes para crianças
com autismo
POR ISSO É UM OBJETIVO DA ENTREVISTA DE DESCOBERTA
•

obter informações sobre o ambiente da criança

•

acordar com os pais o ambiente onde o cuidado será prestado

MANTER OS RITUAIS DOS PAIS
•

para assim prevenir e diminuir a possibilidade de desencadearem crises

•

compreender os rituais da criança ajudará a proteger a criança

O NÚMERO DE AMAS POR CRIANÇA AO MESMO TEMPO
UMA AMA PODE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA EM CADA QUATRO
("Decreto-Lei n.º 115/2015")
De acordo com a legislação portuguesa, cada ama está autorizada a cuidar de, no máximo,
quatro crianças ao mesmo tempo, incluindo os seus próprios filhos (ver o "Decreto-Lei n.º
115/2015 ", a lei portuguesa que regula a guarda de crianças). Uma das quatro crianças
pode ser uma criança deficiente, que contará como uma das quatro que ela / ele pode cuidar
ao mesmo tempo.
As especificidades da sala para cuidar de crianças com autismo ...
A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO SERÁ PARA
•

que a criança se comporte da melhor maneira possível

•

que a criança se sinta o mais segura possível
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A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
•

deve preparar-se um local para guardar os materiais e brinquedos usados nas
atividades da criança

•

deve preparar-se um espaço para guardar os pertences da criança e a sua mochila

•

deve preparar-se um espaço a ser entendido pela criança como um “abrigo”

UM ESPAÇO A SER ENTENDIDO COMO UM ABRIGO
•

onde eles podem ir quando se sentirem chateados

•

para se acalmarem

•

para evitar algum descontrolo que possam estar a sentir

O abrigo também pode ser utilizado como reforço ou na transição entre atividades
EXEMPLO: quando a criança estiver muito ansiosa ou se dá sinais de que precisa de fazer os
seus movimentos repetitivos e estereotipados para se acalmar, pode ir lá, para o abrigo,
descansar até se recuperar.
MOVIMENTOS ESTEREOTIPADOS: surgem quando a criança fica muito agitada, ou quando
quer ficar sozinha.
PREPARAR AS MUDANÇAS NO AMBIENTE E EXPLICÁ-LAS ÀS CRIANÇAS
A) MEIO AMBIENTE
B) ROTINA
•

devem ser explicadas com frases curtas e simples, o mais concretas possível

•

não se devem usar frases abstratas ou figurativas
◦

•

as crianças com autismo têm dificuldade em tender o abstrato e figurativo

usar suportes visuais
◦

as crianças com autismo entendem mais facilmente se o falado tem alguma
correspondência visual

IMPORTANTE: planear todas as mudanças passo a passo, procurando envolver a criança na
mudança pode evitar o desencadeamento de crises.
RECAPITULAÇÃO
Na organização do ambiente, os/as cuidadores/as devem ter em consideração:
•

os rituais da criança

•

a casa dos pais

•

fornecer um local para um abrigo onde a criança se possa acalmar

•

planear todas as mudanças no ambiente e nas rotinas da criança
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SECÇÃO 3.3 – Organizar o espaço de modo a fomentar a comunicação da ama com
a criança com autismo e desta com as outras pessoas
TÓPICOS
•

Um ambiente que facilita a comunicação …

•

Organização e planeamento de atividades com suportes visuais …

•

Linguagens verbais e visuais devem ser usadas para comunicar com crianças com
autismo …

•

Os impactos dos estímulos sensoriais do ambiente nas crianças com autismo ...

PREPARAR O AMBIENTE
•

para melhorar as interações entre os/as cuidadores/as e a crianças com autismo

•

para desenvolver as atividades de aprendizagem programadas

USAR MÉTODOS VISUAIS SEMPRE QUE FOR POSSÍVEL
•

para compreensão da linguagem verbal
◦

•

as crianças com autismo podem ter dificuldades com as linguagem verbal e não
verbal

as crianças com autismo têm boa capacidade de compreensão do visual

ATIVIDADE 3: Comunicar sem dizer uma única palavra
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido um exercício de comunicação sem
usar palavras faladas. É pedido que pensem sobre como comunicar usando imagens. É
solicitado que, em pares ou em pequenos grupos, definam uma palavra e a transmitam
numa "linguagem" alternativa, sem palavras.

AJUSTE A COMUNICAÇÃO
•

às necessidades da criança

•

ao seu desenvolvimento cognitivo

•

ao seu grau de autonomia

IMPORTANTE: Na preparação do ambiente onde ocorrerão as tarefas básicas do dia-a-dia,
recomenda-se colocar apenas os itens indispensáveis para a realização dessas tarefas. Isso
criará um ambiente mais seguro para a criança.
Um ambiente que facilita a comunicação...
A COMUNICAÇÃO ENTRE O/A CUIDADOR/A E A CRIANÇA COM AUTISMO
•

o tempo e o espaço onde ocorre

•

deve ser organizado de forma a facilitar o estabelecimento dessa comunicação
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◦

deve ter em consideração as necessidades da criança

◦

deve ser validado pelos pais

A SALA DE SER PREPARADA PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM...

•

imagens

•

símbolos

•

palavras escritas (se a criança souber ler)

IMPORTANTE: Porém, é preciso ressalvar que toda a comunicação estabelecida com
estímulos visuais também deve ser combinada com a expressão verbal correspondente. Ao
fazer isso, também se está a estimular a expressão verbal na criança.
ENTENDER A LINGUAGEM CORPORAL E AS EMOÇÕES
ajudar as crianças com autismo a reconhecer o significado de diferentes expressões faciais
COLOCAR UM CONJUNTO DE IMAGENS COM EXPRESSÕES FACIAIS NUM LUGAR MUITO
VISÍVEL DA SALA
•

essas imagens podem apoiar a criança na a expressão das suas emoções

•

essas imagens podem ajudá-la no processo de compreensão das emoções das outras
pessoas

ATIVIDADE 4: Saber distinguir diferentes expressões faciais e como comunicar com elas
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para analisarem um conjunto de
imagens com diferentes expressões faciais. Depois disso, devem refletir e descrever as
emoções representadas nessas imagens.

IMPORTANTE: Na verdade, reconhecer as expressões faciais é uma das tarefas a serem
realizadas por crianças com autismo. Essa aprendizagem deve começar o mais cedo
possível.
QUE EMOÇÕES DEVEM APRENDER AS CRIANÇAS?
As expressões faciais humanas mais "básicas", como as seguintes:
•

o rosto feliz

•

o rosto triste

•

o rosto zangado

•

o rosto de medo

•

o rosto normal
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Organização e planear atividades com suportes visuais...
AS ATIVIDADES DO DIA OU DA SEMANA PODEM SER APRESENTADAS COM UM CRONOGRAMA
VISUAL
•

as atividades serão assim representadas de forma mais atrativa

•

as tarefas programadas para cada dia ou a semana serão facilmente compreendidas

COM SUPORTE VISUAL, AS CRIANÇAS IRÃO
•

compreender as atividades organizadas

•

sentir mais confiança na estruturação do ambiente

•

estar mais predispostos a realizar as atividades propostas

COMPREENDERÃO TAMBÉM O SIGNIFICADO DO TEMPO
•

compreender a passagem do tempo é um conceito abstrato

•

estas ferramentas para visualizar a passagem do tempo faz que que isso seja algo
concreto
◦

pode usar-se um relógio visual ou uma ampulheta

ASSIM, AO FAZER ALGO
•

compreende que é necessário tempo para fazer isso

•

sabe quanto tempo tem para terminar uma tarefa ou atividade

ENTENDENDO O QUE É O TEMPO
•

as crianças com autismo têm problemas para compreender conceitos abstratos

•

muitas pessoas com autismo precisam de um relógio para reconhecer a passagem do
tempo

Linguagens verbais e visuais devem ser usadas para se comunicar com as crianças
com autismo...
COMO REGRA: crianças com autismo têm mais dificuldades com a linguagem verbal do que
outras crianças
OS/AS CUIDADORES/AS DEVEM ASSIM:
•

estimular o uso da linguagem verbal

•

evitar o uso de metáforas e ironias

•

evitar o uso de linguagem figurada

OS/AS CUIDADORES/AS DEVEM USAR:
•

uma linguagem o mais concreta possível

•

deixas as coisas claras para as crianças
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•

todas as instruções devem ser dadas com linguagem concreta

AINDA SOBRE O ESPAÇO DE UMA CRIANÇA COM AUTISMO
A) como é que as crianças com autismo percecionam o seu espaço
B) os/as cuidadores têm que compreender bem como é que as crianças com autismo
percecionam o seu espaço
C) como é que os/as cuidadores percecionam o seu espaço
A LÍNGUA UTILIZADA PARA SE REFERIR AO ESPAÇO DEVE SER:
•

o mais clara possível, para facilitar a autonomia e o desenvolvimento das crianças

•

as crianças precisam saber quando é que uma atividade começa e quando termina

POR EXEMPLO, AS INSTRUÇÕES DEVEM SER DADAS:
•

de cima para baixo

•

da esquerda para a direita

ATIVIDADE 5: Como os/as cuidadores percecionam o espaço
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para pensarem e partilharem a
forma como se orientam no espaço. Depois é pedido para imaginarem e partilhares
também como as crianças com autismo se orientam no espaço. Como ponto de partida,
antes das reflexões, eles/as podem fazer pesquisas na Internet sobre os significados da
palavra proxémica e tentar descobrir como pode ser importante para se compreenderem as
crianças em geral, assim como as crianças com autismo.

O USO DO CONCEITO DE PROXÉMICA:
•

compreender como as pessoas descobrem e usam o espaço

•

compreender como as pessoas regulam as sua relação com as outras pessoas
◦

estabelecer sua distância interpessoal

◦

regular a comunicação interpessoal

◦

ver também o quinto módulo

ATIVIDADE 6: Como usar o espaço para se comunicar com a linguagem verbal e não verbal
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para explorarem como usam o
espaço quando comunicam. Em seguida, é-lhes solicitado para de forma distanciada
comunicarem usando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Finalmente, o/a
formador/a pode pedir-lhes que imaginem que estão a comunicar com crianças com
autismo usando linguagem não verbal, por exemplo, dando instruções para eles/as se
orientarem no espaço.
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CONHECER O ESPAÇO DA CRIANÇA COM AUTISMO
•

é importante organizar o espaço onde a criança vai brincar e aprender

•

é importante estar ciente do que acontece nesse espaço
◦

•

qualquer atividade tem impacto sobre a criança

preparar bem as mudanças feitas no meio ambiente
◦

as crianças com autismo são muito sensíveis a qualquer mudança

Os impactos dos estímulos sensoriais nas crianças com autismo...
AS CARACTERÍSTICAS DO MEIO AMBIENTE
•

os/as cuidadores/as fazem parte do meio ambiente
◦

•

podem ser uma fonte de stress para uma criança com autismo

as características sensoriais do ambiente (estímulos sensoriais)
◦

algumas das crianças são hipersensíveis
▪

as paredes devem ser pintadas com cores suaves

▪

as cores brilhantes podem aumentar os níveis de agitação e mal-estar da
criança

OS CINCO SENTIDOS
•

o som e o ruído

•

o olfato

•

o toque

•

o gosto

•

a visão

O SOM E O RUÍDO AMBIENTE
•

o ambiente deve ser calmo

•

ter em atenção que os sons podem não ser suportáveis para a criança com autismo
◦

pode ser entendido como uma agressão para as crianças com autismo

O OLFATO, O CHEIRO
•

algumas crianças com autismo têm hipersensibilidade a alguns cheiros

•

é melhor usar desinfetantes e detergentes de cheiro neutro

O TOQUE
•

devemos respeitar o nível de tolerância da criança ao toque
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•

este é um sentido muito variável entre as crianças
◦

alguns deles não toleram nenhum toque

◦

outros toleram toques e abraços leves e suaves

◦

outros procuram ativamente o toque ou o abraço de adultos

O GOSTO
O sabor é o sentido associado à alimentação
•

as crianças com autismo podem rejeitar alguns tipos de alimentos.

•

é normal rejeitar alimentos pastosos e gelatinosos como geleias

•

preferências e rejeições alimentares variam amplamente entre as crianças com
autismo

Os/as cuidadores devem acordar com os pais sobre a alimentação a dar às crianças
A VISÃO
•

crianças com autismo normalmente têm boas habilidades visuais
◦

•

prestam muita atenção a estímulos visuais

devemos usar suportes visuais para comunicar e planear as atividades das crianças

ATIVIDADE 7: Como as crianças com autismo usam seus cinco sentidos para comunicar
Descrição da atividade: os/as formandos/as podem ser divididos em pequenos grupos
para discutir a forma como as crianças com autismo poderão usar cada um dos cinco
sentidos. De seguida podem dar uma sugestão sobre como comunicar como cada um dos
sentidos com crianças com autismo, ou com as crianças em geral.

RECORDAR
•

os/as cuidadores/as podem ser uma fonte de stress para crianças com autismo
◦

•

as outras pessoas também podem stressar as crianças

os/as cuidadores/as fazem parte do ambiente da criança
◦

prestar atenção à aparência física

◦

prestar atenção aos cheiros/perfumes

◦

prestar atenção às manifestações de emoções em geral
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3.2 Apresentações Multimédia do Módulo 3 em ANEXO
(Ver ficheiro ANEXO)
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Atividades - Módulo 3
ATIVIDADE 1: Como organizar o espaço para receber uma criança com autismo
Descrição da atividade: podem ser visionados vídeos de salas preparadas para crianças
com autismo. Os/as formandos/as podem ser convidados a partilhar as suas visões sobre as
diferenças com as salas preparadas para crianças neurotípicas.

ATIVIDADE 2: Fazer sugestões para mudanças no quarto da criança em casa dos pais
Descrição da atividade:: o autismo é uma condição muito heterogénea pelo que quem
cuida da criança tem que ser flexível na forma como organiza o ambiente em que a criança é
acolhida. Da mesma forma, se o /a cuidador/a identifica alguma melhoria na forma como os
pais têm organizada a casa para o filho, devem fazer essa sugestão. Porém, os pais devem
ser claramente respeitados, e o /a cuidador/a deve ter esse mesmo ponto de partida. Nesta
atividade propõe-se a discussão de como se pode introduzir este tema num diálogo com os
pais.

ATIVIDADE 3: Comunicar sem dizer uma única palavra
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido um exercício de comunicação sem
usar palavras faladas. É pedido que pensem sobre como comunicar usando imagens. É
solicitado que, em pares ou em pequenos grupos, definam uma palavra e a transmitam
numa "linguagem" alternativa, sem palavras.

ATIVIDADE 4: Saber distinguir diferentes expressões faciais e como comunicar com elas
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para analisarem um conjunto de
imagens com diferentes expressões faciais. Depois disso, devem refletir e descrever as
emoções representadas nessas imagens.

ATIVIDADE 5: Como os/as cuidadores percecionam o espaço
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para pensarem e partilharem a
forma como se orientam no espaço. Depois é pedido para imaginarem e partilhares também
como as crianças com autismo se orientam no espaço. Como ponto de partida, antes das
reflexões, eles/as podem fazer pesquisas na Internet sobre os significados da palavra
proxémica e tentar descobrir como pode ser importante para se compreenderem as crianças
em geral, assim como as crianças com autismo.
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ATIVIDADE 6: Como usar o espaço para se comunicar com a linguagem verbal e não verbal
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é pedido para explorarem como usam o
espaço quando comunicam. Em seguida, é-lhes solicitado para de forma distanciada
comunicarem usando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Finalmente, o/a
formador/a pode pedir-lhes que imaginem que estão a comunicar com crianças com autismo
usando linguagem não verbal, por exemplo, dando instruções para eles/as se orientarem no
espaço.

ATIVIDADE 7: Como as crianças com autismo usam seus cinco sentidos para comunicar
Descrição da atividade: os/as formandos/as podem ser divididos em pequenos grupos
para discutir a forma como as crianças com autismo poderão usar cada um dos cinco
sentidos. De seguida podem dar uma sugestão sobre como comunicar como cada um dos
sentidos com crianças com autismo, ou com as crianças em geral.
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MÓDULO 4 – APRENDIZAGEM DAS TAREFAS DO DIA A DIA
4.1 Roteiro para o Módulo 4
PLANO DE SESSÃO 4 – 5 HORAS

TEMPO TOTAL

1

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO 4

10 M

10 M

2

4.1 – As especificidades das crianças com autismo na
aprendizagem das tarefas básicas

10 M

20 M

3

ATIVIDADE 1: Role play para acordar com os pais as tarefas a realizar e o
que a criança deve aprender

30 M

50 M

4

ATIVIDADE 2: O significado da linguagem figurativa e evitar seu uso com
crianças com autismo

20 M

1 H 10

5

PAUSA 1

10 M

1 H 20

6

ATIVIDADE 3: Exercício de verbalização das ações

20 M

1 H40

7

4.2 – Métodos utilizados para ajudar a criança com autismo a
aprender as tarefas básicas

20 M

2H

8

ATIVIDADE 4: Exercício para usar o MAKATON

30 M

2 H 30

9

PAUSA 2

10 M

2 H 40

10

ATIVIDADE 5: Exercício para treino do PECS

30 M

3 H 10

11

ATIVIDADE 6: Como comunicar com as crianças tendo em vista melhorar a
aprendizagem das tarefas básicas do dia-a-dia

20 M

3 H 30

12

PAUSA 3

10 M

3 H 40

13 4.3 – A programação do dia para a criança com autismo e a
importância do feedback positivo

20 M

4H

14

ATIVIDADE 7: Como comunicar às crianças mudanças no seu ambiente
habitual

30 M

4 H 30

15

ATIVIDADE 8: Dividir as tarefas em etapas e estabelecer um cronograma
para as ensinar

30 M

5H

DESCRIÇÃO DA UNIDADE
MÓDULO 4: As especificidades da criança com autismo quando ela aprende as tarefas
básicas do dia a dia (alimentação, sono, jogos)
BLOCO (B): Comunicar e interagir com uma criança com autismo
Adquirir independência e autonomia nas tarefas básicas do dia-a-dia (alimentação, higiene
corporal, limpeza, etc.) é uma etapa que pode demorar e ser mais difícil para uma criança
com autismo do que para uma criança neurotípica. Portanto, é necessário usar métodos e
ferramentas que facilitem a aprendizagem destas tarefas.
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SECÇÕES
4.1 – As especificidades das crianças com autismo na aprendizagem das tarefas básicas
4.2 – Métodos utilizados para ajudar a criança com autismo a aprender as tarefas básicas
4.3 – A programação do dia para a criança com autismo e a importância do feedback positivo
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de terminar a formação os participantes deverão ser capazes de:
•

Dar à criança pontos de referência durante o dia para as várias tarefas que terá de
realizar

•

Ajudar a criança a aprender uma tarefa por meio da sua segmentação em partes. Por
exemplo, para lavar as mãos: 1. subir as mangas, 2. abrir a torneira com a água fria,
3. colocar as mãos por baixo da água a correr, 4. utilizar o sabonete…

•

Criar uma área onde as tarefas básicas do dia a dia são realizadas com segurança de
acordo com as especificidades da deficiência da criança

•

Recompensar a criança com um reforço positivo de modo a encorajá-la e a realçar o
seu progresso

SECÇÃO 4.1 – As especificidades das crianças com autismo na aprendizagem das
tarefas básicas
OBJETIVO: incrementar a autonomia das crianças
COMO PODEMOS AUMENTAR A AUTONOMIA DE CRIANÇAS COM AUTISMO …
•

os/as cuidadores/as podem fornecer um apoio importante

•

ao ajudar as crianças a aprender algumas tarefas básicas do dia-a-dia

•

tornando-as assim mais capazes de serem incluídas socialmente
◦

•

ver também o próximo módulo

PORTANTO, tornar as crianças mais independentes e autónomas

IMPORTANTE: os pais devem concordar com a intervenção/ajudar as crianças a aprender as
tarefas básicas do dia-a-dia.
ATIVIDADE 1: Role play para acordar com os pais as tarefas a realizar e o que a criança
deve aprender
Descrição da atividade: os/as cuidadores/as devem dialogar com os pais para chegar a
acordos sobre o que o/a filho/a deve aprender. Nesta atividade os/as formandos/as são
divididos em pares. Um deve imaginar que é a mãe ou o pai e o outro o/a cuidador/a.
Devem teatralizar agora o que poderá ser uma conversa de acordar com os país as tarefes
que uma criança deve realizar.
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OS MÉTODOS A SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS CO AUTISMO:
•

o objetivo é que as crianças dominem a tarefa a ser realizada
◦

ver o primeiro módulo sobre os métodos pedagógicos sugeridos

•

deve-se comunicar claramente com a criança

•

deve fazê-la entender o que ele/a tem que fazer

•

para realizar a tarefa pedida

COMO SE DEVE COMEÇAR ...
•

iniciar a intervenção a partir dos interesses da criança

•

a fim de a envolver mais facilmente no processo de aprendizagem

•

MAS as aprendizagens nas crianças com autismo vão depender do grau de
severidade

•

PORTANTO, os/as cuidadores/as precisam saber primeiro o que é para ser aprendido

O TIPO DE CUIDADOS A PRESTAR DEPENDERÁ DE ...
•

nível de funcionalidade

•

características cognitivas

•

estilo de comunicação

•

grau de severidade

RECORDAR OS GRAUS DE SEVERIDADE
•

o suporte necessário aumentará com o grau de severidade do nível 1 ao nível 3
◦

"Requer suporte muito substancial" (Nível 3)
▪

◦

"Requer suporte substancial" (Nível 2)
▪

◦

muito substancial

substancial

"Requer suporte" (Nível 1)

DOIS TIPOS DIFERENTES DE COMUNICAÇÃO COM CRIANÇAS COM AUTISMO
•

a comunicação verbal

•

a comunicação não verbal
◦

ver módulo 3 sobre a distinção das linguagens verbais e visuais

O uso da comunicação verbal com crianças com autismo ...
CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM UM RELACIONAMENTO PARTICULAR COM A LINGUAGEM
VERBAL (E COM A LINGUAGEM NÃO VERBAL)
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•

é comum que uma criança com autismo aprenda rapidamente a linguagem verbal

•

MAS tão rapidamente quanto aprende, ela regride na aprendizagem da linguagem
verbal

•

às vezes, só aprendem a linguagem verbal se houver intermediação de meios nãoverbais de comunicação
◦

•

por exemplo, gestos, comportamentos, linguagem corporal, imagens, etc.

também é comum encontrar crianças que não falam ou serão capazes de adquirir
qualquer linguagem verbal
◦

com estas crianças apenas comunicaremos com linguagem não verbal

CRIANÇAS COM AUTISMO COM LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL ...
•

as crianças com autismo têm sempre dificuldade em entender figuras de estilo,
linguagem metafórica ou expressões idiomáticas
◦

•

POR EXEMPLO: se for dito a uma criança com autismo que uma tarefa é "canja",
querendo dizer que é uma tarefa fácil de realizar, ela irá interpretá-la de forma
literal, portanto, que a tarefa é canja.

eles também têm dificuldades com frases complexas
◦

POR EXEMPLO: "se ..., o …"

◦

ASSIM, se tivermos que dizer algo como: "se chover, viste o casaco"

◦

devemos substituir esse tipo de frase por duas ou mais frases pequenas

◦

POR EXEMPLO: "Está a chover. Veste o casaco!"

ATIVIDADE 2: O significado da linguagem figurativa e evitar seu uso com crianças com
autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as deve ser apresentado um texto com muita
linguagem figurativa. O desafio é tornar claro o texto sem o uso das figuras de estilo.

NO QUE DIZ RESPEITO À COMUNICAÇÃO VERBAL NAS CRIANÇAS COM AUTISMO ...
•

é possível usar várias técnicas para promover a linguagem verbal

•

por exemplo, ao associar-se a linguagem verbalizada a atividades físicas, visuais e
gestos

•

SEMPRE que possível, tendo em consideração os interesses das crianças
◦

POR EXEMPLO: (1) a criança está a realizar uma determinada tarefa; (2) o/a
cuidador/a pede que a criança descreva o que está a fazer; (3) este tipo de
solicitação promove a comunicação entre eles
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◦

OUTRO EXEMPLO: (1) quando a criança se dirige a uma sala para realizar certas
tarefas ou satisfazer certas necessidades; (2) o/a cuidador/a pode pedir à criança
para verbalizar o que está a fazer ou quais são as suas intenções

ATIVIDADE 3: Exercício de verbalização das ações
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para verbalizar uma ação que lhes é
pedido para realizar. Por exemplo, é pedido para um formando pedir para ir à casa de banho
mas para verbalizar toda a ação até sair da sala.

SECÇÃO 4.2 – Métodos utilizados para ajudar a criança com autismo a aprender as
tarefas básicas
FERRAMENTAS E MÉTODOS USADOS PARA AJUDAR CRIANÇAS COM AUTISMO
•

para ajudar as crianças no processo de aprendizagem das tarefas básicas do dia-a-dia
◦

•

as crianças precisam de apoio de acordo com seus níveis de severidade

para lidar com suas dificuldades de comunicação verbal
◦

as crianças precisam de apoio de imagens, fotos e gestos

AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM VÁRIOS PROBLEMAS RELACIONADOS COM A LINGUAGEM
VERBAL
•

não se sentem confortáveis nos seus relacionamentos interpessoais, logo, falam
pouco

•

ASSIM, precisam de aprender a comunicar fazendo uso de outras ferramentas

•

os/as cuidadores podem ajudar as crianças a comunicar de outra forma

•

através de métodos visuais

•

POR EXEMPLO:
◦

◦

(1) o método conhecido como MAKATON
▪

é um método que usa símbolos, gestos e falas para se comunicar mais
facilmente

▪

símbolos e gestos são usados com a fala para dar dicas sobre o que está a ser
comunicado

(2) o "Picture Exchange Communication System" (PECS)
▪

é um método para promover a comunicação usando imagens

▪

usam-se fotos de coisas procuradas
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ATIVIDADE 4: Exercício para usar o MAKATON
Descrição da atividade: os/as os/as são divididos em pares ou pequenos grupos para
explorarem o MAKATON. O/a formador/a sugere várias tarefas do dia-a-dia, que depois
devem ser tratadas usando os princípios do MAKATON. As tarefas do dia-a-dia podem estar
relacionadas com a higiene pessoal, o controle da continência, a alimentação, o vestir, etc..

ATIVIDADE 5: Exercício para treino do PECS
Descrição da atividade: o PECS consiste em "comunicação aumentativa e alternativa"
(AAC). Tem um protocolo com seis momentos: 1) comunicação, 2) distância e persistência,
3) discriminação entre símbolos, 4) uso de frases, 5) resposta a uma pergunta direta e 6)
comentários. Os mesmos pares da atividade 4 podem agora usar o PECS com uma das
tarefas básicas do dia-a-dia.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DAS TAREFAS BÁSICAS DO DIA-A-DIA EM CRIANÇAS COM
AUTISMO
•

PRIMEIRO, os/as cuidadores/As precisam dividir as tarefas em pequenos passos

•

DEPOIS, ensina-se um passo de uma vez e reforçam-se as crianças
◦

•

quando conseguem realizar cada etapa

POR EXEMPLO, lavar as mãos pode ser dividido em pequenos passos:
a) ir à casa de banho
b) ligar a água
c) colocar as mãos na água
d) colocar sabão nas mãos
e) esfregar as mãos
f) esfregar as mãos na água
g) desligar a água
h) secar as mãos na toalha

ATIVIDADE 6: Como comunicar com as crianças tendo em vista melhorar a aprendizagem
das tarefas básicas do dia-a-dia
Descrição da atividade: os/as formandos/as, nos mesmos grupos das atividades
anteriores, deve agora descrever como ensinar uma criança a lavar as mãos usando
verbalizações, a linguagem MAKATON e o método PECS.
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SECÇÃO 4.3 – A programação do dia para a criança com autismo e a importância
do feedback positivo
CRIAR PONTOS DE REFERÊNCIA
•

é importante para as crianças com autismo visualizarem o seu dia (tarefas do dia)
◦

•

trata-se de uma necessidade específica das criança com autismo

PORTANTO, os/as cuidadores/as devem apresentar pontos de referência
◦

com as coisas a ser feitas durante o dia

◦

fazer com que as crianças saibam o que devem fazer a cada momento do dia

CRIAR COM A CRIANÇA UM PLANO DA SUA ROTINA DIÁRIA
•

o plano deve ser afixado num local visível para a criança

•

com a possibilidade de nele marcar cada item ou tarefa diária
◦

quando terminar, com um sinal

•

isso ajudará a criança a compreender quais são as tarefas realizadas

•

e quais as que falta realizar durante o dia

A GESTÃO DAS TAREFAS PELAS CRIANÇAS
•

criar um plano para a sua rotina diária

•

e ter um relógio visível (ou uma ampulheta)
◦

para saber quanto tempo têm para terminar uma determinada tarefa

DOIS DOS FATORES ANSIOGÉNICOS MAIS COMUNS PARA CRIANÇAS COM AUTISMO
•

as mudanças na rotina diária (nomeadamente se não for preparada)

•

as incertezas sobre as tarefas a serem realizadas durante o dia

•

PORTANTO, os/as cuidadores/as devem planear cuidadosamente os dias (ou
semanas) das crianças
◦

tendo especial cuidado com as mudanças drásticas, que devem ser evitadas

◦

mesmo que tenham sido planeadas

AS CRIANÇAS DEVEM SER PREPARADAS ANTES DE QUALQUER ATIVIDADE ...
•

relacionado-a com uma rotina diária

•

sendo comunicada de maneira clara e fácil
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ATIVIDADE 7: Como comunicar às crianças mudanças no seu ambiente habitual
Descrição da atividade: nesta atividade, mesmos grupos das atividades anteriores
devem encontrar a melhor maneira de comunicar as mudanças que serão feitas no
ambiente da criança. Por exemplo, se na creche vai passar a haver cacifos em vez de
cabides, para se guardar os pertences das crianças.

ACORDAR COM OS PAIS ...
•

os locais onde as crianças podem aprender suas tarefas diárias em segurança
◦

(A) os locais têm de ser seguros

◦

(B) nunca pode estar em causa o seu risco e/ou bem-estar
▪

ver módulo três

A RELAÇÃO ENTRE O/A CUIDADOR/A E A CRIANÇA
•

deve ser regular e consistente ao longo do tempo

•

o/a cuidador/a deve estar sempre a recompensar as conquistas da criança
◦

usar reforços positivos para encorajar a manutenção de certos comportamentos

◦

aumentando a probabilidade de existirem progressos no processo de dominar as
tarefas diárias

O QUE PODE SER USADO COMO REFORÇO ...
•

o reforçador deve ser agradável para a criança
◦

•

um item, um comportamento ou uma verbalização

UM EXEMPLO, se a criança gosta especialmente de um brinquedo
◦

se ela alcançou uma determinada tarefa ou objetivo

◦

é-lhe dado esse brinquedo

•

ATENÇÃO, note-se que não existem reforços universais

•

PORTANTO, cada reforço deve ser escolhido
◦

tendo em consideração as preferências da criança

COMO GERIR OS REFORÇOS...
•

à medida que o domínio de uma determinada tarefa aumenta

•

com o uso excessivo de reforços, o seu valor para a criança diminuirá

•

ENTÃO, a quantidade de reforços deve ser gerida ao longo do tempo

•

porque o fim é o de promover a autonomia das crianças
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QUANDO SE PODE DIZER QUE UMA CRIANÇA APRENDEU UMA TAREFA?
•

pode dizer-se que é quando as crianças não precisam de nenhum reforço
◦

isto é, qualquer incentivo ou reforço para realizar essa tarefa

ATIVIDADE 8: Dividir as tarefas em etapas e estabelecer um cronograma para as ensinar
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para dividir uma tarefa em
diferentes etapas. Por exemplo, lavar os dentes. De seguida, é pedido para se estabelecer
um cronograma para se ensinar essa tarefa à criança com autismo, como se de rotinas
diárias ou semanais se tratassem. Nesse processo, é importante fornecer informações
visuais das tarefas e suas etapas.

4.2 Apresentações Multimédia do Módulo 4 em ANEXO
(Ver ficheiro ANEXO)
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Atividades - Módulo 4
ATIVIDADE 1: Role play para acordar com os pais as tarefas a realizar e o que a criança
deve aprender
Descrição da atividade: os/as cuidadores/as devem dialogar com os pais para chegar a
acordos sobre o que o/a filho/a deve aprender. Nesta atividade os/as formandos/as são
divididos em pares. Um deve imaginar que é a mãe ou o pai e o outro o/a cuidador/a. Devem
teatralizar agora o que poderá ser uma conversa de acordar com os país as tarefes que uma
criança deve realizar.

ATIVIDADE 2: O significado da linguagem figurativa e evitar seu uso com crianças com
autismo
Descrição da atividade: aos/às formandos/as deve ser apresentado um texto com muita
linguagem figurativa. O desafio é tornar claro o texto sem o uso das figuras de estilo.

ATIVIDADE 3: Exercício de verbalização das ações
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para verbalizar uma ação que
lhes é pedido para realizar. Por exemplo, é pedido para um formando pedir para ir à casa de
banho mas para verbalizar toda a ação até sair da sala.

ATIVIDADE 4: Exercício para usar o MAKATON
Descrição da atividade: os/as os/as são divididos em pares ou pequenos grupos para
explorarem o MAKATON. O/a formador/a sugere várias tarefas do dia-a-dia, que depois
devem ser tratadas usando os princípios do MAKATON. As tarefas do dia-a-dia podem estar
relacionadas com a higiene pessoal, o controle da continência, a alimentação, o vestir, etc..

ATIVIDADE 5: Exercício para treino do PECS
Descrição da atividade: o PECS consiste em "comunicação aumentativa e alternativa"
(AAC). Tem um protocolo com seis momentos: 1) comunicação, 2) distância e persistência,
3) discriminação entre símbolos, 4) uso de frases, 5) resposta a uma pergunta direta e 6)
comentários. Os mesmos pares da atividade 4 podem agora usar o PECS com uma das
tarefas básicas do dia-a-dia.
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ATIVIDADE 6: Como comunicar com as crianças tendo em vista melhorar a aprendizagem
das tarefas básicas do dia-a-dia
Descrição da atividade: os/as formandos/as, nos mesmos grupos das atividades
anteriores, deve agora descrever como ensinar uma criança a lavar as mãos usando
verbalizações, a linguagem MAKATON e o método PECS.

ATIVIDADE 7: Como comunicar às crianças mudanças no seu ambiente habitual
Descrição da atividade: nesta atividade, mesmos grupos das atividades anteriores devem
encontrar a melhor maneira de comunicar as mudanças que serão feitas no ambiente da
criança. Por exemplo, se na creche vai passar a haver cacifos em vez de cabides, para se
guardar os pertences das crianças.

ATIVIDADE 8: Dividir as tarefas em etapas e estabelecer um cronograma para as ensinar
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para dividir uma tarefa em
diferentes etapas. Por exemplo, lavar os dentes. De seguida, é pedido para se estabelecer
um cronograma para se ensinar essa tarefa à criança com autismo, como se de rotinas
diárias ou semanais se tratassem. Nesse processo, é importante fornecer informações
visuais das tarefas e suas etapas.
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MÓDULO 5 – O PAPEL DA AMA NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
INTERPESSOAL DA CRIANÇA COM AUTISMO
5.1 Roteiro para o Módulo 5
PLANO DE SESSÃO 5 – 5 HORAS

TEMPO TOTAL

1

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO 5

10 M

10M

2

5.1 – A importância da ama na promoção do desenvolvimento
social da criança com autismo

10 M

20 M

3

5.2 – A ama como promotora das capacidades comunicacionais da
criança com autismo e como promotora de regras de convivência
social

20 M

40 M

4

ATIVIDADE 1: Transformar frases negativas em positivas

20 M

1H

5

ATIVIDADE 2: A aprendizagem de expressões idiomáticas

20 M

1 H 20

6

PAUSA 1

10 M

1 H 30

7

5.3 – Atividades de promoção da comunicação e das interações
sociais com crianças com autismo

30 M

2H

8

ATIVIDADE 3: As representações sociais sobre o autismo

20 M

2 H 20

9

ATIVIDADE 4: Redigir "histórias sociais" para desenvolver as competências
de crianças com autismo

30 M

2 H 50

10

PAUSA 2

10 M

3H

11

ATIVIDADE 5: Observando o envolvimento da criança nas atividades que a
desafiam

10 M

3 H 10

12

ATIVIDADE 6: O desenvolvimento da atenção compartilhada

10 M

3 H 20

13

ATIVIDADE 7: Compreender as emoções e os sentimentos

10 M

3 H 40

14

ATIVIDADE 8: Identificar e compreender as emoções para serem
registadas

10 M

3 H 50

15

ATIVIDADE 9: Teatro como forma de compreender e desenvolver as
interações sociais

10 M

4H

16

ATIVIDADE 10: Imaginar um espaço criado para crianças com autismo
brincarem, interagirem e comunicar

10 M

4 H 10

17

PAUSA 3

10 M

4 H 20

18

RECAPITULAÇÃO DO SEGUNDO BLOCO (ÚLTIMOS TRẼS MÔDULOS)

10 M

4 H 30

19

CONCLUSÕES SOBRE O CURSO

10 M

4 H 40

20

PÓS-QUESTIONÁRIO

20 M

5H
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
MÓDULO 5: Contribuir para o desenvolvimento social de uma criança com autismo
BLOCO (B): Comunicar e interagir com uma criança com autismo
As dificuldades persistentes ao nível da comunicação e interações sociais são alguns dos
critérios para diagnosticar o autismo em crianças. Desde que acordado com os pais, os/as
cuidadores devem desenvolver atividades que ajudem a criança a desenvolver a
comunicação e a interação social, a ter consciência do seu meio e a crescer.
SECÇÕES
5.1 – A importância da ama na promoção do desenvolvimento social da criança com autismo
5.2 – A ama como promotora das capacidades comunicacionais da criança com autismo e
como promotora de regras de convivência social
5.3 – Atividades de promoção da comunicação e das interações sociais com crianças com
autismo
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Depois de terminar a formação os participantes deverão ser capazes de:
• Ajudar a criança a reconhecer e a compreender a informação verbal e não verbal
• Explicar as regras de convivência e os códigos sociais à criança
• Preparar um cenário social para explicar à criança as situações que esta irá vivenciar
• Apoiar a criança nas suas interações com as outras pessoas
• Organizar atividades que facilitem as interações sociais
• Estruturas o tempo e um espaço para a criança brincar ou jogar

SECÇÃO 5.1 – A importância da ama na promoção do desenvolvimento social da
criança com autismo
OBJETIVO: explicar o papel do/a cuidador/a no desenvolvimento social e interpessoal de uma
criança com autismo
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM PROBLEMAS DE INTERAÇÃO SOCIAL
•

de acordo com o DSM 5
◦

este é um dos critérios para diagnosticar pessoas com autismo
▪

"Deficits persistentes na comunicação social e interação social em vários
contextos"

▪

ver o módulo 2 sobre os critérios usados no diagnóstico
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PROBLEMAS DE INTERAÇÃO SOCIAL
•

uma intervenção precoce é considerada uma medida importante para superação
desses problemas

OS/AS CUIDADORES/AS SÃO PROFISSIONAIS
•

quem vai cuidar de crianças durante o período pré-escolar tem que ter competências
muito específicas

•

os/as cuidadores/as desempenham um papel essencial no desenvolvimento das
crianças em geral

•

eles também podem ser importantes em desenvolvimento social das crianças

O PAPEL DOS/AS CUIDADORES/AS NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO
•

importantes no desenvolvimento das suas interações sociais e competências de
comunicação

•

para as ajudar, importa que os/as cuidadores/as tenham conhecimento específico
sobre as dificuldades das crianças autistas

•

para poderem apoiar as crianças com autismo no desenvolvimento das suas
competências
◦

para promover a sua inclusão social

OS/AS CUIDADORES/AS PODEM AJUDAR AS CRIANÇAS NAS SUAS RELAÇÕES COM OUTRAS
PESSOAS
(1) os/as cuidadores/as devem começar por procurar ter um relacionamento positivo
com a criança
◦

tentando obter sua confiança

◦

aceitando-a como ela realmente é

(2) MAS TAMBÉM agindo com firmeza
(3) e sendo muito cuidadoso com o que dizem à criança
PARA RECAPITULAR:
•

importa estabelecer uma boa relação com a criança

•

os/as cuidadores/as devem encorajar a criança a relaciona-se com outras crianças
◦

que é uma forma de consciencializar as crianças sobre a existência de regras
sociais

QUANDO AS CRIANÇAS COM AUTISMO SÃO CAPAZES DE UTILIZAR A LINGUAGEM VERBAL
•

elas podem ser encorajadas a apresentar-se a outras crianças

•

incentivando-se o uso de expressões como, por exemplo, "por favor" ou "obrigado"
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◦

são duas expressões mais comuns e socialmente utilizadas, incentivando-se assim
a interação social

AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM DIFICULDADES
•

na compreensão de todas as regras sociais

•

E ACIMA DE TODOS as regras sociais implícitas

•

ENTÃO, devemos verbalizar e explicar essas regras sociais
◦

para as tornar compreensíveis

AS OUTRAS CRIANÇAS SÃO MODELOS
•

a maioria das aprendizagens da infância são feitas por imitação

ENTÃO, os/as cuidadores/as
•

também podem ser uma espécie de modelo

•

alguém que a criança poderá querer seguir

DEVEM OS/AS CUIDADORES/AS PRESTAR ATENÇÃO
•

que os seus próprios comportamentos serão imitados pelas crianças

Além disso, também se considera benéfico
A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO EM GRUPOS DE CRIANÇAS NEUROTÍPICAS
•

porque eles irão imitar os comportamentos dos outros membros do grupo

OS/AS CUIDADORES/AS, COM O ACORDO DOS PAIS, PODEM FACILITAR
•

o processo de socialização das crianças

•

e contribuir para a sua inclusão social

COMO BRINCAR COM CRIANÇAS COM AUTISMO?
•

as crianças com autismo têm dificuldade em brincar ao “faz de conta” ou “a fingir”

•

eles preferem sempre as “formas sérias” de jogar, por exemplo, como os jogos
práticos (reais e concretos)

DEVE-SE PRESTAR ATENÇÃO ÂS DIFERENTES FORMAS DE JOGAR
•

as diferentes formas de brincar entre as crianças

•

e, as diferenças entre situações reais e de “faz de conta”

•

PORTANTO, se as crianças com autismo pudessem evitar jogos que implicam a
interação social, elas evitavam-nos
◦

por isso é importante envolvê-las nesses jogos

◦

com o objetivo de desenvolver as suas habilidades sociais e sua inclusão social
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SECÇÃO 5.2 – A ama como promotora das capacidades comunicacionais da criança
com autismo e como promotora de regras de convivência social
OS/AS CUIDADORES/AS PODEM APOIAR CRIANÇAS
•

no reconhecimento e compreensão da comunicação verbal e não verbal

•

na distinção desses dois tipos de comunicação
◦

muitas pessoas com autismo não falam (não conseguem falar)

◦

muitas crianças com autismo também não falam
▪

e as pessoas autistas não se sentem confortáveis com a linguagem figurativa

▪

PORQUE não conseguem entender o seu significado

OS/AS CUIDADORES/AS DEVEM PRESTAR ATENÇÃO À LINGUAGEM QUE UTILIZAM
•

evitando tanto quanto possível o uso de linguagem figurativa, expressões metafóricas
e expressões idiomáticas

•

explicar ou reformular tudo o que for possível, de forma simples e concreta
◦

•

dessa forma está-se a desenvolver a compreensão verbal nas crianças com
autismo

e a desenvolver suas competências de comunicação (verbal e não verbal)

COMO PODEM OS/AS CUIDADORES/AS MELHORAR SUAS COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
COM CRIANÇAS COM AUTISMO?
(1) usando não só a comunicação verbal, mas também comunicação não verbal
•

comunicar as cosias da forma mais direta possível, evitando as linguagens figurativas
ou floreados

(2) prestando atenção ao uso de frases negativas e positivas
•

estando consciente de que crianças com autismo provavelmente não entendem as
coisas da mesma fora que as outras pessoas (como por exemplo o/a próprio/a
cuidador/a)

•

ÀS VEZES, usar frases negativas pode servir para alertar as crianças sobre alguma
coisa
◦

por exemplo, "para com isso" ou "não faças isso"

•

MAS, caso se pretenda realmente mudar p comportamento da criança

•

o/a cuidador/a pode usar as frases pela positivas em vez de frases negativas

(3) como têm dificuldades com a linguagem verbal, as crianças com autismo enfrentam mais
problemas de inclusão social
•

PORQUE elas também não conseguem compreender as regras da sua comunidade e
contactos próximos
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•

E compreensível que as regras sociais implícitas são aprendidas por meio da
interação com outras pessoas, situação que é deficitária nas crianças com autismo

ATIVIDADE 1: Transformar frases negativas em positivas
Descrição da atividade: é fornecida uma lista de frases negativas. É pedido aos
participantes para alterar essas frases por frases positivas. Depois disso, podem imaginarse situações em que usualmente se usam frases negativas, como por exemplo ao dizer
"para de mexer nisso", e substituí-las por outras frases para se tornarem mais positivas. O
objetivo é transmitir mais confiança à criança.

TOMAR NOTA (VER O MÓDULO 1)
A) os/as cuidadores/as vão fazer parte do ambiente da criança
Portanto, desde o início, devem preparar cuidadosamente os canais de comunicação com a
criança e com a família da criança. Este é o mais importante objetivo da entrevista de
descoberta, uma vez que é a ocasião de se estabelecer o primeiro contacto com a criança
autista (ver módulo 1)
B) se a criança já foi diagnosticada como autista
Os/as cuidadores/as devem ter em atenção a reação dos pais ao diagnóstico. Nesse caso,
devem estar conscientes das fases por que a maioria dos pais vão passar depois de
receberem um diagnóstico positivo
C) procurar conhecer bem o tipo de interação social que a criança tem com os seus pais
Os/as cuidadores/as devem estar conscientes do seu papel como facilitadores do
desenvolvimento das interações sociais da criança e devem propor atividades para melhorar
o desenvolvimento social da criança.
OS/AS CUIDADORES DEVEM SER CAPAZES DE ESCOLHER OS JOGOS MAIS ADEQUADOS PARA
CADA SITUAÇÃO
•

os jogos sociais mais adequados para desenvolver as habilidades sociais da criança

•

os jogos mais adequados também são os que são mais interessantes para a criança

•

PORTANTO, é importante para os/as cuidadores/as
◦

saber quais as especificidades daquela criança

◦

o que torna singular

AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS AUTISTAS PODEM VARIAR MUITO DE CRIANÇA PARA
CRIANÇA
•

por isso, deve tomar-se como ponto de partida, para qualquer tipo de intervenção, os
interesses específicos de cada criança
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•

os jogos, neste sentido, devem ser escolhidos de acordo com as necessidades e
interesses da criança (ver módulo 2)

QUANDO OS/AS CUIDADORES/AS ENTRAM EM CONTACTO COM A CRIANÇA
•

é importante adequarem os comportamentos ao comportamento da criança e não o
contrário

•

NO ENTANTO, isso não significa que os/as cuidadores/as não vão tentar ensinar à
criança o que está planeado e acordado com os pais

•

também será necessário concordar com a criança, nomeadamente se ela for capaz de
entender o que está sendo aprendido

AS CRIANÇAS COM AUTISMO PRECISAM DE APRENDER O SEGUINTE:
•

as regras sociais necessárias para aumentar a inclusão social

•

tudo o que estiver relacionado com interações interpessoais e sociais

A AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS AO NÍVEL DA LINGUAGEM
•

a linguagem é adquirida no contexto de situações sociais

•

é possível adquirir algumas das habilidades linguísticas sem se comunicar
◦

•

MAS podemos presumir que são geralmente adquiridos socialmente

é o contexto social que define ou esclarece o significado das palavras e expressões

AS DIFICULDADES COM O SIGNIFICADO DE CERTAS PALAVRAS
•

o significado nem sempre é apreendido por crianças autistas

•

MAS elas são capazes de entender os significados

•

se compreenderem e entender a situação
◦

compreender a situação e o significado de uma palavra, por exemplo

CRIANÇAS COM AUTISMO PODEM COMPREENDER
•

se lhes for aprendendo o significado de uma palavra ou expressão

•

POR EXEMPLO, consultar o terceiro módulo sobre o uso de expressões idiomáticas

ATIVIDADE 2: A aprendizagem de expressões idiomáticas
Descrição da atividade: primeiro, iniciar a atividade pedindo para que haja uma reflexão
sobre como é que as expressões idiomáticas são aprendidas pelas crianças em geral. Em
segundo lugar, deve refletir-se se este tipo de expressões são ou não difíceis de
compreender por crianças com autismo. Finalmente, em terceiro lugar, deve discutir-se
como se deve explicar o significado dessas expressões a crianças com autismo.
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AQUISIÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS POR CRIANÇAS COM AUTISMO
•

será dependente do seu nível de competências cognitivas

•

QUE será crucial para a compreensão das situações sociais

•

bem como ao seu domínio da linguagem verbal e não verbal

IMPORTANTE: Pode dizer-se que o desenvolvimento das competências e habilidades sociais
em crianças com autismo estará relacionado, mas não correlacionado, com suas habilidades
linguísticas e de uso da linguagem.
AS COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
•

são expressas com a escrita e a oralidade
◦

•

ouvir, falar, ler e escrever

MAS TAMBÉM com outros meios de comunicação
◦

POR EXEMPLO, como a utilização de imagens ou pictogramas
▪

consultar o Sistema PECS (Módulos 3 e 4)

AS CRIANÇA PODEM MELHORADAS AS COMPETÊNCIAS
•

com o acordo e de acordo com as recomendações dos pais

•

de acordo com um programa previamente estabelecido

•

com o objetivo de desenvolver a inclusão social da criança

SECÇÃO 5.3 – Atividades de promoção da comunicação e das interações sociais
com crianças com autismo
O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIAIS
•

das crianças em geral

•

e de crianças com autismo

UM DIAGNÓSTICO PRECOCE DE ESPECTRO DO AUTISMO
•

facilitará os cuidados a serem prestados tendo em vista desenvolver as competências
da criança

•

PORTANTO, sua inclusão social, inclusive a sua integração na escola

ATIVIDADE 3: As representações sociais sobre o autismo
Descrição da atividade: em pequenos grupos, aos/às formandos/as é solicitado que
apresentem a sua representação do autismo, antes de terem contacto com ele. Ou seja,
devem explicar o que é usualmente entendido por autismo. De seguida, o grupo pode
discutir sobre como é que surgiu essa construção das representações sociais no autismo.
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O USO DO MÉTODO DE CENÁRIO SOCIAL COM CRIANÇAS COM AUTISMO
•

os/as cuidadores/as podem simular contextos sociais diferentes

•

para ensinar o que está em causa nas diferentes interações sociais

OS CENÁRIOS SOCIAIS COM AS TAREFAS BÁSICAS DO DIA-A-DIA
•

o foco principal é como aprender as interações sociais básicas do dia a dia (consulte o
módulo 3)
◦

pode ser tão simples como cumprimentar ou agradecer a alguém

◦

MAS TAMBÉM podem estar em causa interações mais complexas como diálogos
com diferentes pessoas

◦

cada realização em uma tarefa ou qualquer melhoria deve ser recompensada

•

os/as cuidadores podem criar situações em que as crianças cumprimentam alguém e
perguntam o nome dela

•

MAS este tipo de situações pode ser muito difíceis para as crianças com autismo

•

uma vez que têm dificuldade em “fazer de conta” ou fingir

NÃO É IMPOSSÍVEL COMUNICAR COM CRIANÇAS COM AUTISMO

•

apesar das suas dificuldades é possível comunicar (ver módulo 3)

•

nomeadamente se essas situações lhes são ensinadas e explicadas

AS “HISTÓRIAS SOCIAIS” DE CAROL GREY
•

os/as cuidadores podem criar diferentes cenários sociais

•

tendo em vista facilitar a compreensão da criança sobre
◦

o que deve ser dito

◦

considerado num certo tipo de situações sociais

ATIVIDADE 4: Redigir "histórias sociais" para desenvolver as competências de crianças com
autismo
Descrição da atividade: em pequenos grupos, aos/às formandos/as é solicitado para
redigirem uma “história social” para ser apresentada aos colegas. Podem ser explorados os
exemplos dados no "The New Social Story Book, Revised and Expanded” (consultar o
website https://carolgraysocialstories.com/social-stories/).

AS DIFERENTES UTILIZAÇÕES DA LINGUAGEM COM CRIANÇAS COM AUTISMO
•

na verdade…
◦

o significado de uma palavra ou expressão
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•

◦

bem como de uma situação ou comportamento

◦

estão fortemente relacionados com o contexto

O QUE O/A CUIDADOR/A TEM QUE PENSAR È…
◦

que o “significado” nada mais é do que “o significado num contexto”

◦

ver o módulo 3 sobre expressões idiomáticas

NO FINAL DESTE MÓDULO ...
•

os/as cuidadores/as serão capazes de ajudar as crianças com autismo

•

no desenvolvimento de suas interações sociais

O AJUSTE À CRIANÇA COM AUTISMO DA “HISTÓRIA SOCIAL”
•

os/as cuidadores/as devem ser flexíveis

•

quando tentam comunicar com a criança

•

para facilitar o desenvolvimento de suas competências sociais

TRATA-SE DE UM PONTO IMPORTANTE
•

os/as cuidadores/as devem iniciar a interação a partir dos interesses da criança

•

PORQUE a criança se envolverá mais facilmente"

ATIVIDADE 5: Observando o envolvimento da criança nas atividades que a desafiam
Descrição da atividade: a Escala de Leuven é uma escala com cinco níveis que descreve
o grau de envolvimento de uma criança em atividades. Os níveis são desde "Extremamente
baixo" (nível 1), passa pelo envolvimento pleno na atividade, e vai até o ponto em que a
criança não dá atenção a mais nada ("Extremamente alto", nível 5). O grupo pode discutir
os diferentes níveis de envolvimento e encontrar exemplos de comportamentos que pode
representar cada um desses níveis.

ATIVIDADE 6: O desenvolvimento da atenção compartilhada
Descrição da atividade: o desenvolvimento da atenção compartilhada pode ser
melhorado por vários exercícios. Por exemplo, entre o/a cuidador/a e a criança com
autismo. Assim, tendo em vista melhorar as competências sociais da criança, o/a cuidador/a
deve saber como promover sua atenção compartilhada com a criança. Devem fazer um
exercício de atenção compartilhada com outro colega, por exemplo, em que um está a ler
um texto ao colega. Depois de alguns exercícios, que podem ser diversos, o grupo pode
discutir como o desenvolvimento da atenção compartilhada pode ser importante para a
criança com autismo.
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AS CRIANÇAS COM AUTISMO PODEM INTERAGIR
•

em grupo, com outras crianças

MAS TAMBÉM com adultos, sozinhos ou em grupos
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM VÁRIAS DIFICULDADES DE ATUAR EM DIFERENTES
CONTEXTOS
•

precisam de ser ensinados que uma mesma atividade pode ser realizada em
diferentes contextos
◦

•

por exemplo, lavar as mãos na escola, em casa, depois de se brincar na rua,
depois de ir à casa de banho

as crianças com autismo necessitam compreender que as atividades que realizam
◦

servem para o seu desenvolvimento social

◦

devem ser repetidas com regularidade

◦

para serem bem assimiladas

TAMBÉM É IMPORTANTE PARA QUE A CRIANÇA COMPREENDA
•

que essas atividades podem ser realizadas em diferentes contextos

•

e em diferentes situações

DEVE HAVER SEMPRE UM EQUILIBRIOR ENTRE AS VELHAS E AS NOVAS ROTINAS
•

o objetivo é fazer com que a criança com autismo adquira novas competências
sociais

•

MAS TAMBÉM novas rotinas para a capacitar a enfrentar as mudanças que ocorrem
em seu ambiente
◦

PORQUE as mudanças estão sempre a ocorrer
▪

ver módulo 3 sobre como preparar mudanças nas rotinas

AS MUDANÇAS NOS ESTADOS EMOCIONAIS DAS PESSOAS EM GERAL
•

as emoções geralmente mudam com frequência

•

podem ser muito variáveis durante o dia

•

PORTANTO, este é um assunto a ser cuidadosamente analisado
◦

a fim de se compreenderem não apenas seus próprios sentimentos e emoções

◦

MAS TAMBÉM as emoções e sentimentos das crianças com autismo e dos seus
pais
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ATIVIDADE 7: Compreender as emoções e os sentimentos
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para identificar sentimentos e
emoções a partir de imagens/fotografias. De seguida, devem escolher um sentimento ou
uma emoção e explicá-lo ao resto do grupo. Por fim, devem discutir como podem lidar com
diferentes sentimentos ou emoções nos primeiros contactos com a criança e os pais.

FICHA PARA ANOTAR AS CONQUISTAS DA CRIANÇA COM AUTISMO NO RECONHECIMENTO E
EXPRESSÃO DAS EMOÇÕES
•

seria importante fazer exercícios regulares com emoções

•

para dar à criança a possibilidade de compreender o significado das emoções

•

e a sua assimilação

ATIVIDADE 8: Identificar e compreender as emoções para serem registadas
Descrição da atividade: a ficha de registo das emoções pode ser preenchida em conjunto
pelo/a cuidador/a e pelos pais. A atividade aqui proposta consistirá no preenchimento desta
ficha, segundo um estudo de caso, vídeo apresentado ao grupo pelo/a formador/a ou outra
forma.

A FICHA DE REGISTO DO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL PODE SER INTRODUZIDA NAS
COMUNICAÇÕES COM OS PAIS
•

podendo o/a cuidador/a e os pais acordar a realização de atividades para o
desenvolvimento do reconhecimento de emoções

•

tendo em vista desenvolver as competências sociais da criança

A IMPORTÂNCIA DE SABER E CONTROLAR NOSSAS EMOÇÕES
•

sempre que possível é um aspeto a considerar

•

uma vez que é importante para se comunicar com outras pessoas

•

Além disso, é possível comunicar com as emoções
◦

•

•

ainda mais quando não se é verbal (ver módulo 3)

PORTANTO, as crianças com autismo podem aprender
◦

como comunicar melhor

◦

treinando a expressão das suas próprias emoções

MAS TAMBÉM é verdade que às vezes elas se tornam incontroláveis
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AS COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO SÃO IMPORTANTES PARA A CRIANÇA BRINCAR COM
OUTRAS CRIANÇAS E OUTRAS PESSOAS
•

•

os jogos são outro assunto importante
◦

as brincadeiras da criança podem ocorrer quando está sozinha

◦

mas pode ser promovida a realização de jogos «« em grupo

ALÉM DISSO, quando se fala de jogos coletivos deve haver consciência de que eles
envolvem
◦

habilidades sociais

◦

e habilidades de comunicação

AS CRIANÇAS PODEM APRENDER AS REGRAS SOCIAIS JOGANDO
•

as crianças neurotípicas aprendem as regras por imersão

•

o que nem sempre será simples para as crianças com autismo

•

PORQUE essas regras por vezes são implícitas

•

sem qualquer referência concreta
◦

POR EXEMPLO, o “mesmo” jogo pode ser jogado com regras diferentes em países
diferentes

AS REGRAS PODEM SER IDENTIFICADAS, MAS NEM SEMPRE RACIONALMENTE
COMPREENDIDAS
•

é importante estar atento ao processo de elaboração das regras dos jogos coletivos

ATIVIDADE 9: Teatro como forma de compreender e desenvolver as interações sociais
Descrição da atividade: os/as cuidadores/as podem levar a criança ao teatro, que é um
espaço para realizar um tipo muito particular de interação social. No entanto, tanto quanto
sabemos, as crianças com autismo têm problemas com a identificação do eu das outras
pessoas (consultar "Teoria da Mente"). Assim, a promoção das interações sociais da criança
através do teatro pode ser uma forma de ela compreender a existência do outro. Portanto,
uma visita a um teatro, se eles estiverem preparados para receber estas crianças, pode ser
uma
experiência
enriquecedora
(ver
“Autismo:
um
guia
para
teatros”:
https://www.autism.org.uk/professionals/others /theatre.aspx). Nesta atividade propõe-se
ao grupo como é que o teatro pode ser benéfico para as crianças com autismo.

A NECESSIDADE DE ESTABELECER “NOVAS” REGRAS
•

para se estabelecerem novas regras devem ser sempre acordadas com os pais

•

ALÉM DISSO, devem constar no livro de comunicação ao longo do tempo
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A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DE COMUNICAÇÃO
•

é uma ferramenta muito importante para o/a cuidador/a

•

e funciona como um mediador entre o/a cuidador/a e os pais da criança
◦

serve para registar os cuidados a serem prestados

◦

e tudo o que for acordado com os pais

◦

e o que é necessário ser lembrado

COMO SE PODE RELACIONAR AUTISMO COM CRIATIVIDADE
principalmente quando se pensa em jogos
AS CRIANÇAS PRECISAM DE ESPAÇO PARA JOGAR
•

para melhorar suas habilidades de jogo

•

aprender a jogar diferentes jogos

•

e para aprender e compreender suas regras

ATIVIDADE 10: Imaginar um espaço criado para crianças com autismo brincarem,
interagirem e comunicar
Descrição da atividade: os/as formandos/as podem ser questionados sobre as melhores
características de um espaço para brincar. Depois disso, em pares ou pequenos grupos, é
pedido para escolherem um jogo e simular como é que ele poderia ser jogado com uma
criança com autismo. Apenas uma nota sobre os tipos de jogos a serem escolhidos durante
a atividade, pois é necessário equilibrar a escolha entre jogos individuais e coletivos.

A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM OS PAIS E A CRIANÇA
•

é em si mesmo resultado de uma interação social específica

•

com dois interlocutores inter-relacionados

•

◦

o/a cuidador/a com os pais (ver módulo 1)

◦

o/a cuidador/a com a criança (ver módulo 2)

MAS TAMBÉM É IMPORTANTE não esquecer as equipas médico-sociais

CRIANÇAS DURANTE A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
•

podem ser levadas a diferentes espaços públicos

•

como a uma biblioteca ou a uma loja
◦

com a concordância dos pais

◦

e se os pais acharem que é uma boa atividade

QUANDO SAIR, A CRIANÇA PODE INTERAGIR
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•

com outras pessoas e outras crianças

•

em outros lugares que não a casa

PARA PREPARAR AS CRIANÇAS PARA OS “NOVOS” ESPAÇOS
•

devem ser preparadas para o que vai acontecer

•

treiná-las com as “histórias sociais”
◦

ver as obras de Carol Gray

SAIR TAMBÉM PODE SER UMA BOA MANEIRA DE FORNECER
•

as competências necessárias para descobrir as cidades

•

bem como competências para mais tarde ir sozinho para a escola

5.2 Apresentações Multimédia do Módulo 5 em ANEXO
(Ver ficheiro ANEXO)
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Tabelas - Módulo 5
Tabela 6 – Ficha de registo do desenvolvimento emocional da criança
DESCRIÇÃO DAS EMOÇÕES DESENVOLVIDAS
DATE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO

2) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO

3) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO
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Atividades - Módulo 5
ATIVIDADE 1: Transformar frases negativas em positivas
Descrição da atividade: é fornecida uma lista de frases negativas. É pedido aos
participantes para alterar essas frases por frases positivas. Depois disso, podem imaginar-se
situações em que usualmente se usam frases negativas, como por exemplo ao dizer "para
de mexer nisso", e substituí-las por outras frases para se tornarem mais positivas. O objetivo
é transmitir mais confiança à criança.

ATIVIDADE 2: A aprendizagem de expressões idiomáticas
Descrição da atividade: primeiro, iniciar a atividade pedindo para que haja uma reflexão
sobre como é que as expressões idiomáticas são aprendidas pelas crianças em geral. Em
segundo lugar, deve refletir-se se este tipo de expressões são ou não difíceis de
compreender por crianças com autismo. Finalmente, em terceiro lugar, deve discutir-se
como se deve explicar o significado dessas expressões a crianças com autismo.

ATIVIDADE 3: As representações sociais sobre o autismo
Descrição da atividade: em pequenos grupos, aos/às formandos/as é solicitado que
apresentem a sua representação do autismo, antes de terem contacto com ele. Ou seja,
devem explicar o que é usualmente entendido por autismo. De seguida, o grupo pode
discutir sobre como é que surgiu essa construção das representações sociais no autismo.

ATIVIDADE 4: Redigir "histórias sociais" para desenvolver as competências de crianças com
autismo
Descrição da atividade: em pequenos grupos, aos/às formandos/as é solicitado para
redigirem uma “história social” para ser apresentada aos colegas. Podem ser explorados os
exemplos dados no "The New Social Story Book, Revised and Expanded” (consultar o
website https://carolgraysocialstories.com/social-stories/).

ATIVIDADE 5: Observando o envolvimento da criança nas atividades que a desafiam
Descrição da atividade: a Escala de Leuven é uma escala com cinco níveis que descreve o
grau de envolvimento de uma criança em atividades. Os níveis são desde "Extremamente
baixo" (nível 1), passa pelo envolvimento pleno na atividade, e vai até o ponto em que a
criança não dá atenção a mais nada ("Extremamente alto", nível 5). O grupo pode discutir os
diferentes níveis de envolvimento e encontrar exemplos de comportamentos que pode
representar cada um desses níveis.
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ATIVIDADE 6: O desenvolvimento da atenção compartilhada
Descrição da atividade: o desenvolvimento da atenção compartilhada pode ser melhorado
por vários exercícios. Por exemplo, entre o/a cuidador/a e a criança com autismo. Assim,
tendo em vista melhorar as competências sociais da criança, o/a cuidador/a deve saber
como promover sua atenção compartilhada com a criança. Devem fazer um exercício de
atenção compartilhada com outro colega, por exemplo, em que um está a ler um texto ao
colega. Depois de alguns exercícios, que podem ser diversos, o grupo pode discutir como o
desenvolvimento da atenção compartilhada pode ser importante para a criança com
autismo.

ATIVIDADE 7: Compreender as emoções e os sentimentos
Descrição da atividade: aos/às formandos/as é solicitado para identificar sentimentos e
emoções a partir de imagens/fotografias. De seguida, devem escolher um sentimento ou
uma emoção e explicá-lo ao resto do grupo. Por fim, devem discutir como podem lidar com
diferentes sentimentos ou emoções nos primeiros contactos com a criança e os pais.

ATIVIDADE 8: Identificar e compreender as emoções para serem registadas
Descrição da atividade: a ficha de registo das emoções pode ser preenchida em conjunto
pelo/a cuidador/a e pelos pais. A atividade aqui proposta consistirá no preenchimento desta
ficha, segundo um estudo de caso, vídeo apresentado ao grupo pelo/a formador/a ou outra
forma.

ATIVIDADE 9: Teatro como forma de compreender e desenvolver as interações sociais
Descrição da atividade: os/as cuidadores/as podem levar a criança ao teatro, que é um
espaço para realizar um tipo muito particular de interação social. No entanto, tanto quanto
sabemos, as crianças com autismo têm problemas com a identificação do eu das outras
pessoas (consultar "Teoria da Mente"). Assim, a promoção das interações sociais da criança
através do teatro pode ser uma forma de ela compreender a existência do outro. Portanto,
uma visita a um teatro, se eles estiverem preparados para receber estas crianças, pode ser
uma experiência enriquecedora (ver “Autismo: um guia para teatros”:
https://www.autism.org.uk/professionals/others /theatre.aspx). Nesta atividade propõe-se ao
grupo como é que o teatro pode ser benéfico para as crianças com autismo.

ATIVIDADE 10: Imaginar um espaço criado para crianças com autismo brincarem,
interagirem e comunicar
Descrição da atividade: os/as formandos/as podem ser questionados sobre as melhores
características de um espaço para brincar. Depois disso, em pares ou pequenos grupos, é
pedido para escolherem um jogo e simular como é que ele poderia ser jogado com uma
criança com autismo. Apenas uma nota sobre os tipos de jogos a serem escolhidos durante a
atividade, pois é necessário equilibrar a escolha entre jogos individuais e coletivos.
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Bem-Vindos!

M1
COMUNICAR COM OS
PAIS E OS PROFISSIONAIS
REPSONSÁVEIS PELA
CRIANÇA COM AUTISMO

BLOCO A
Organizar uma entrevista de descoberta com os pais da criança com autismo

CB29A00DAB5
75752

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

A entrevista de descoberta ajudará
a recolher informação sobre a
criança e as expectativas dos pais.

CB29A00DAB5
75752

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

A ama terá de organizar um ou vários
encontros com os pais e a criança,
em acordo com a informação
necessária sobre a criança e o seu
meio ambiente

CB29A00DAB5
75752

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

Essa informação possibilitará
colocar à disposição os recursos
necessários ao cuidado a prestar.

CB29A00DAB5
75752

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

Esta conversa de descoberta
também servirá para lançar as
bases de uma relação de conﬁança
entre os pais e a ama.

CB29A00DAB5
75752

SECÇÕES

A importância de recolher
informação sobre a criança
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo
Preparação e realização da
entrevista

CB29A00DAB5
75752

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Deﬁnir, antes da entrevista com os pais, a
lista de questões a colocar:
contexto da família;
ambiente da criança (participantes);
manifestações das deordens autísticas (linguagem,
interações sociais, higiene, comida, sono, atividades);
condições sensoriais (necessidades e desordens);
rituais utilizados pelos pais;
coisas que ajudam a acalmar a criança durante uma
crise;
tipo de esforços.

CB29A00DAB5
75752

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Reformular, durante a entrevista, alguns pontos importantes
inlcuindo aqueles que digam respeito às manifestações de
desordens, como às técnicas e rituais utilizados.

Explicar, durante a entrevista, as suas motivações
para cuidar de um criança com autism.

Promover e realçar, durante a entrevista, a formação
e o percurso mais apropriado para a criança com
autismo.

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.1.
A importância de recolher informação
sobre a criança

OBJETIVO
Preparar o primeiro contacto com os pais
ENTREVISTA

Obter informação sobre a criança
Saber quais são as expectativas dos apis relativamente aos
cuidados a prestar
Reunir informação sobre o ambiente da criança
CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.1.
A importância de recolher informação
sobre a criança

O CONTRATO
Celebrar o contrato entre a ama e os pais

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.1.
A importância de recolher informação
sobre a criança
QUEM SÃO OS PROFISSIONAIS QUE
LIDAM COM CRIANÇAS COM AUTISMO
NO SEU PAÍS?
Se a criança é acompanhada por outros proﬁssionais (por exemplo, psicólogos,
assistentes sociais, educadores, etc), a ama, com o acordo dos pais, poderá obter mais
informaçã sobre a criança junto deles.

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.1.
A importância de recolher informação
sobre a criança

EXPLORAR NA PLATAFORMA

Exemplos de
entrevistas

ATIVIDADE Nº 1

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.2.
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo

OBJETIVOS
Conhecer os métodos educativos
EXEMPLOS
Análise Comportamental Aplicada (conhecido como ABA)
Tratamento e Educação de Crianças com Autismo e doutras Crianças com
Distrúrbios de Comunicação Relacionados (conhecido como TEACCH)
Modelo de Denver para a Intervenção Precoce (conhecido como ESDM)
Método de Abordagem pela Redução da Excitação

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.2.
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo

MÉTODO EDUCATIVO
ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA
A “Análise Comportamental Aplicada” (Applied behavior analysis - ABA) é
um método (ou uma abordagem) baseada em dados cientíﬁcos e na
aplicação da análise comportamental de modo a mudar os
comportamentos.

MAIS INFO

VÍDEO

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.2.
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo

MÉTODO EDUCATIVO
TRATAMENTO E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS COM
AUTISMO E DOUTRAS CRIANÇAS COM
DISTÚRBIOS DE OCMUNICAÇÃO RELACIONADOS
O “Tratamento e Educação de Crianças com Autismo e doutras Crianças com
Distúrbios de Comunicação Relacionados (TEACCH – Treatment and Education
of Autistic and Related Communications Handicapped Children) é um método
de Ensino para ser utilizado num ambiente estruturado, baseado num
cronograma, formas de trabalhar e rotinas utilizando suportes visuais.
MAIS INFO

VÍDEO

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.2.
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo

MÉTODO EDUCATIVO
MODELO DE DENVER PARA A
INTERVENÇÃO PRECOCE
O ”Modelo de Denver para a Intervenção Precoce”, (ESDM - Early Start
Denver Model) é um método terapêutico comportamental para crianças
entre os 12 e 48 meses baseado no ABA, em que os pais e os terapeutas
brincam com a criança de modo a que esta se divirta e desenvolva
relações positivas.
MAIS INFO

VÍDEO

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.2.
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo
MÉTODO EDUCATIVO
MÉTODO DE ABORDAGEM PELA REDUÇÃO
DA EXCITAÇÃO
O “Método de Abordagem pela Redução da Excitação”, em inglês “Low arousal
Approach Method” é um método desenhado com o propósito de evitar as
situações de crise com a adoção de determinados comportamentos face a
pessoas que facilmente poderão vir a ter uma, como é o caso das crianças com
autismo, de modo a gerir os seus comportamentos e evitar situações de
agressividade e de desaﬁo.
MAIS INFO

VÍDEO

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.2.
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo

EXPLORAR NA PLATAFORMA

LISTA DE RECURSOS

ATIVIDADE Nº 2

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta
OBJETIVO
Preparação da entrevista
REFORMULAÇÃO DAS QUESTÕES
DURANTE A ENTREVISTA
Reformular as questões num context real de entrevista
Pedir aos pais para clariﬁcar todos os assuntos mencionados
Adaptar as questões tendo em conta as observações dos pais
Prestar atenção aos pais
Obter informação sobre a criança
Tomar notas acerca dos cuidados a prestar

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta
OBJETIVOS
Preparação da entrevista
ASPETOS IMPORTANTES A TER EM CONTA QUANDO
SE DECIDE O QUE VAI SER PERGUNTADO
Ter as competências requeridas para estabelecer e desenvolver relações
interpessoais
Ser empático de forma a compreender a criança com autismo e os seus
pais
- ter a capacidade de se colocar no lugar da criança com autismo
e/ou dos seus pais

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

EXPLORAR NAPLATAFORMA

LISTA DE RECURSOS

ATIVIDADE Nº 3

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

EXPLORAR
CONJUNTO DE QUESTÕES A SEREM COLOCADAS
DURANTE A ENTREVISTA COM OS PAIS
Acerca do ambiente da criança
Sobre as suas manifestações e sintomatologia
Acerca das suas condições sensoriais

VER TABELA

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta
QUESTÕES ACERCA DO AMBIENTE DA CRIANÇA
•
•
•

Contexto da família
Ambiente da Criança (participantes)
Rituais utilizados pelos pais

Preencher de acordo com o estudo de caso

QUESTÕES ACERCA DAS MANIFESTAÇÕES DA SINTOMATOLOGIA RELACIONADA COM AS CRIANÇAS COM
AUTISMO (MANIFESTAÇÕES DAS DESORDENS AUTÍSTICAS)
•
•

Linguagem
Interações sociais

Preencher de acordo com o estudo de caso

•
•
•
•

Higiene
Comida/Alimentação
Sono
Atividades

Preencher de acordo com o estudo de caso

•

Desordens associadas, se aplicável (comorbidades)

Preencher de acordo com o estudo de caso

QUESTÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES SENSORIAIS DA CRIANÇA
•
•

Necessidades
Características da Criança (desordens)

• Coisas que ajudam a acalmar a criança durante uma
crise
• Tipo de Reforços

Preencher de acordo com o estudo de caso

Preencher de acordo com o estudo de caso

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

DEPOIS DE PREAPRAR AS QUESTÕES

Contactar os pais
Reunir informação
acerca da criança em geral
acerca do ambiente da criança

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

EXPLORAR

LISTA DE RECURSOS

ATIVIDADE Nº 4

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

A ENTREVISTA É UM PROCESSO

As questões serão escolhidas tendo em conta
▪ a situação (devem ser adaptadas à situação)
▪ as observações dos pais (de modo a criar uma relação de conﬁança)
A lista de questões não é rigida

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

TREINAR MANIERAS DIFERENTES DE
PERGUNTAR
Durante a entrevista (antes do recrutamento)
Durante a prestação de cuidados (depois do
recrutamento)
REFORMULAR AS QUESTÕES DURANTE A
ENTREVISTA
Para conhecer melhor as necessidades da
criança
Para acordar com os pais os cuidados a prestar
de forma detalhada

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

ESTABELECER UM “BOM” MODELO DE
COMUNICAÇÃO COM OS PAIS
Para ser seguido após a contratação (como
“ama” ou como outro proﬁssional)
Transmitir aos pais todas as coisas que se
passaram com a criança
IMPORTANTE
Tomar conta/cuidar/educar uma criança com autism requer um boa
relação de comunicação
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

PARTICULARIDADES DOS CUDIADOS A
PRESTAR A UMA CIRANÇA COM AUTISMO
As manifestações da sintomatologia da criança (deverão ser muito
claras para a “ama” ou outro cuidador)
a forma de proceder perante uma situação de crise da criança
Os métodos usados em diferentes situações
obter informação sobre os métodos utilizados em
diferentes situações
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

AS MOTIVAÇÕES PARA CUIDAR DE CRIANÇAS
COM AUTISMO
As amas deverão comunicar as suas motivações aos pais
Explicar porque é que têm conhecimento na área dos cuidados a este tipo
de crianças
Explicar as suas motivações para tomar conta desta criança em particular
COMO?
Através do seu Curriculum Vitae(CV)
Através de uma carta de motivação
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VER TABELA

SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta
APRESENTAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DA AMA ATESTANDO O SEU CONHECIMENTO PARA
TOMAR CONTA DE CRIANÇAS COM AUTISMO

Conhecimento dos métodos educativos utilizados
com crianças com autismo

CONHECIMENTO

Motivações para tomar conta de crianças com
autismo

RESPONSABILDIADE E AUTONOMIA

COMPETÊNCIAS

ATIVIDADE: ELABORA O CV E UMA CARTA DE MOTIVAÇÃO
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

EXPLORAR

LISTA DE RECURSOS

ATIVIDADE Nº 5
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

AS “AMAS” DEVERÃO ESTAR
HABILITADAS/PREPARADAS
Responder às questões e dúvidas dos pais (os futuros empregadores)
Para comunicar as suas motivações para trabalhar como “amas”
Explicar porque estão motivadas para cuidar de crianças com autismo
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

O QUE É QUE DEVERÁ SER COMUNICADO AOS
PAIS
As qualiﬁcações e a experiência de trabalho
A experiência tida com crianças com autismo
De forma a tentar corresponder ás expetativas dos futuros empregadores
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

DURANTE E APÓS A PRIMEIRA ENTREVISTA
Algumas questões poderão ser utilizadas para:
clariﬁcar o que é pedido
realçar os aspectos mais importantes
reformular outros
Identiﬁcar com os pais
quais são os seus pedidos e necessidades
quais são as suas expetativas
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

DEPOIS DA ENTREVISTA
A ama deverá estar preparada para reﬂetir sobre as
suas motivações
EXEMPLO: motivação para tornar a criança mais
autónoma
Através da aprendizagem das ativdiades básicas
do dia a dia (ver o modulo 4)
Através da aprendizagem das formas de interagir
com outras pessoas (ver módulo 5)
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SECÇÃO 1.3.
Preparação e realização da entrevista de
descoberta

A NÃO ESQUECER
Os resultados da entrevista
As carcaterísticas da criança
As expetativas dos pais
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RESUMO DO MÓDULO
O QUE APRENDEMOS

A importância de recolher
informação sobre a criança
Os métodos educativos usados com a
criança com autismo
Preparação e realização da
entrevista
CB29A00DAB5
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ATIVIDADES
Para passarmos ao próximo módulo,
devem ser dadas as respostas ao “QUIZ”

EXPLORAR NA PLATAFORMA

LISTA DE RECURSOS

QUIZZ
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Bem-Vindos!

M2
DEBATER OS CUIDADOS E O
DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA COM AUTISMO COM
OS PAIS E COM AS EQUIPAS
MÉDICA E SOCIAL
BLOCO A

Comunicar com os pais e os profissionais responsáveis pela criança com
autismo
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

O debate com os pais e as equipas
médica e social são importantes para
determinar as atividades e comunicar
sobre os fracassos e sucessos da
criança.
Como profissional da primeira infância,

é importante para a “ama” encontrar o
seu lugar respeitando os limites do tipo
de cuidados a prestar.
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SECÇÕES

As especificidades da criança com

autismo

Desenvolver a comunicação com os pais e
com as equipas médicas e de apoio social

Preparação e elaboração do diário de
comunicação
CB29A00DAB5
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RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Em conjunto com os pais, definir a melhor
forma para estabelecer a relação com a criança

Criar um diário de acompanhamento da criança
Completar o projeto individualizado estabelecido pelos
profissionais de saúde
Em conjunto com os pais, estabelecer os objetivos de
aprendizagem a serem atingidos com a criança
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RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Definir em conjunto os métodos e
ferramentas a serem utilizados nos cuidados
a prestar à criança
Organizar diálogos com os pais e/ou com as
equipas médica e social
Em conjunto com os pais, definir uma abordagem relevante a
seguir no caso de ocorrência de uma crise ou um problema de
comportamento da criança com autismo

Informar regularmente os pais acerca de crises ou problemas de
comportamento da criança e dos resultados alcançados com a
criança
CB29A00DAB5
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

CB29A00DAB5
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

OBJETIVOS

▪ apresentação das principais

características do autismo
▪ apresentação dos critérios usados no
diagnóstico do autismo
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

O QUE É O AUTISMO?
O autismo foi descrito pela primeira vez
por Leo Kanner em 1943.

O autismo é uma das "Perturbações
Globais do Desenvolvimento" (PGD) e
pode ser identificado em bebés, mas
torna-se mais visível em crianças entre
os 2 e os 5 anos.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

LISTA DE VERIFICAÇÃO MODIFICADA
PARA O AUTISMO EM CRIANÇAS (M-CHAT)
A sigla, em inglês, refere-se a “Modified
Checklist for Autism in Toddlers “ (M-CHAT)
QUESTÕES
Este teste é um instrumento com “copyrigh”
de Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne
Barton, 1999
QUESTÕES
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

M-CHAT

Instruções e permissões para
o uso do M-CHAT

O que é a escala M-CHAT?
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

CRIANÇAS NEUROTÍPICAS E
CRIANÇAS COM AUTISMO

▪ O que é entendido como sendo o
desenvolvimento normal das
crianças neurotípicas?
▪ E o desenvolvimento de crianças
com autismo?
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

RECORDAR ALGUMAS DAS TEORIAS
DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

POR EXEMPLO, Jean Piaget, que
dividiu o desenvolvimento em
estádios:
1) "sensório-motor", dos 0 aos 2 anos
2) "pré-operatório", dos 2 aos 7 anos
3) "operatório-concreto", dos 7 aos 11
anos
4) "operatório-formal", dos 11 em
diante
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
TEORIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
Lev Vygotsky desenvolveu a “Teoria
do Desenvolvimento Social”,
legando-nos um conjunto importante
de conceitos que nos permitem
compreender melhor a forma como o
desenvolvimento poderá
desenvolvido:
▪ “Zona de Desenvolvimento
Proximal” (ZDP)
▪ andaimes (ou suportes)
▪ etc.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA
“PERTURBAÇÃO DO ESPETRO DO AUTISMO”
(PEA)
NA NORMA N.º 002/2019, DE 23/04/2019, DA DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE (DGS):
“A avaliação diagnóstica de perturbação do espetro do autismo (PEA) deve ser clínica,
através da avaliação de um conjunto de sinais e sintomas agrupados em áreas
semiológicas (duas na DSM-5; ou três na CID 10 MC; ou cinco na DC:0-5,
nomeadamente: défices nas competências de comunicação e de interação e padrões
do comportamento, interesses e atividades, restritos, repetitivos e estereotipados,
dificuldades no planeamento motor e da reatividade e processamento sensorial)”.
Nota: na Norma n.º 002/2019, tenha-se em atenção, aparecem as duas grafias:
“espetro” e “espectro”. De facto, ambas as grafias são aceites no português europeu,
ao passo que no Brasil a grafia aceite é “espectro”.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO
DIAGNÓSTICO DO AUTISMO
Na NORMA n.º 002/2019, de 23/04/2019, da Direção-Geral da Saúde, são
referidos três instrumentos utilizados no diagnóstico em Portugal, a saber: o
“Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais”, 5.ª edição
(DSM-5), “A Classificação Internacional de Doenças” (CID 10 MC) e o
“Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of
Infancy and Early Childhood” (DC:0-5).
Neste momento, o instrumento que terá, tanto quanto sabemos, a melhor
tradução para o português europeu é o DSM-5, pois a CID, apesar de ser
utilizada no sistema de saúde em Portugal, não têm nenhuma tradução (pelo
menos na norma, não é indicada nenhuma).
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO
DIAGNÓSTICO DO AUTISMO
De facto, também já existe uma nova versão da CID, a CID-11, que foi lançada
pela “Organização Mundial da Saúde” (OMS), em 2018, e se espera que venha a
ser traduzida e adotada nos diversos países até 2022.

A DC:0-5 ainda parece não ter sido traduzida para português europeu (pelo
menos na norma, não é indicada nenhuma tradução), muito embora tenha
interesse para este módulo, porque é especificamente utilizada no diagnóstico
de crianças.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
SOBRE A “CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE DOENÇAS” (CID) EM
PORTUGAL
ENQUANTO ESPERAMOS PELA TRADUÇÃO DA CID-11
“A caracterização da morbilidade hospitalar, de forma sistematizada, transversal e
normalizada, consubstancia-se como uma área de extrema pertinência na
disponibilização de informação, quer para reporte nacional quer internacional bem
como na gestão em saúde. Em Portugal, desde a década de 80 que se recorre à
codificação clínica, efetuada por médicos codificadores (primeiro pela ICD9CM e,
desde 2017, pela ICD10CM/PCS) de episódios de internamento hospitalar, cirurgia de
ambulatório e parte do ambulatório médico.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
SOBRE A “CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE DOENÇAS” (CID) EM
PORTUGAL
Para que a caracterização da morbilidade hospitalar se apresente robusta e fidedigna,
importa que a codificação clínica efetuada pelas instituições hospitalares corresponda às
efetivas características clínicas dos doentes atendidos, expressas no processo clínico, e se
encontre uniformizada em matéria de regras de codificação. Importa, igualmente, que a
informação gerada a partir da caracterização da morbilidade hospitalar, nomeadamente o
cálculo de indicadores, se encontre assente em especificações técnicas que permitam o

adequado reporte nacional e internacional.”
A fonte desta citação é o “WEBSITE” da Adminstração Central do Sistema de Saúde, IP.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO DSM-5
NESTE MÓDULO
Nos próximos diapositivos, iremos utilizar e citar a versão em português europeu do DSM-5,
sobretudo quanto aos critérios utilizados no diagnóstico do autismo (pp. 57-58), assim
como relativamente à descrição dos seus níveis de gravidade (p. 60).

De facto, também existe uma tradução do DSM-5 no Brasil.
Assim temos duas versões do manual em língua portuguesa, com algumas diferenças entre
si, a começar pela entrada em que se trata especificamente do autismo, a saber:
(1) “Perturbação do Espectro do Autismo”, no português de Portugal
(2) “Transtorno do Espectro Autista”, no português do Brasil
Por conseguinte, não será de estranhar que na Internet e em muitos documentos e outros
materiais com os quais nos poderemos deparar, encontremos a terminologia utilizada no
Brasil, para a qual deveremos, portanto, estar desde logo avisados e esclarecidos, para não
sermos surpreendidos.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO
AUTISMO (DSM-5)
A. “Défices persistentes na comunicação social
e interação social transversais a múltiplos
contextos”
B. “Padrões restritos e repetitivos de
comportamento, interesses ou atividades”
C. “Os sintomas têm que estar presentes no
início do período de desenvolvimento (mas
podem não se tornar totalmente manifestos
até as exigências sociais excederem as
capacidades limitadas ou podem ser
mascarados mais tarde na vida por estratégias
aprendidas)”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO
AUTISMO (DSM-5)
D. “Os sintomas causam prejuízo
clinicamente significativo no
funcionamento social, ocupacional, ou
outras áreas importantes do
funcionamento atual”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO
AUTISMO (DSM-5)
E. “Estas perturbações não são mais bem
explicadas por incapacidade intelectual
(perturbação do desenvolvimento
intelectual) ou atraso global do
desenvolvimento. A incapacidade
intelectual e a perturbação do espectro do
autismo coocorrem muitas vezes; para
efetuar diagnósticos co mórbidos de
perturbação do espectro do autismo e
incapacidade intelectual, a comunicação
social deve estar abaixo do esperado para
o nível geral de desenvolvimento”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO
AUTISMO (DSM-5)

ATIVIDADE Nº 2.1

EXEMPLOS DE MANIFESTAÇÕES
DO AUTISMO PARA OS
CRITÉRIOS "A" E "B"
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO AUTISMO – A (DSM-5)
CRITÉRIO A: “Défices persistentes na comunicação social e interação social transversais a

múltiplos contextos, manifestados pelos seguintes, atualmente ou no passado (os exemplos
são ilustrativos, não exaustivos)”
EXEMPLOS

1. “Défices na reciprocidade social-emocional, variando, por exemplo, de uma aproximação social
anormal e fracasso na conversação normal; a uma partilha reduzida de interesses, emoções ou afeto; o
fracasso em iniciar ou responder a interações sociais”
2 “Défices nos comportamentos comunicativos não-verbais usados na interação social, variando, por
exemplo, de uma comunicação verbal e não-verbal pobremente integrada, a anomalias no contacto
visual e linguagem corporal ou défices na compreensão e uso de gestos, a uma total falta de
expressões facial e comunicação não-verbal”
3. “Défices em desenvolver, manter, e compreender os relacionamentos, variando, por exemplo, de
dificuldades em ajustar o comportamento de forma a adequar-se aos vários contextos sociais, a
dificuldades em partilhar jogos imaginativos ou fazer amigos até à ausência de interesse pelos pares”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO AUTISMO – B (DSM-5)
CRITÉRIO B - “Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades,

manifestados por pelo menos 2 dos seguintes, atualmente ou no passado (os exemplos
são ilustrativos, não exaustivos)”
EXEMPLOS
1. “Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos (por exemplo,
estereotipias motoras simples, alinhar brinquedos ou sacudir objetos, ecolalia, frases
idiossincráticas)”
2. “Insistência na monotonia, aderência inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de
comportamento verbal ou não verbal (por exemplo, angústia extrema com pequenas mudanças,
dificuldades com transições, padrões de pensamento rígidos, rituais de cumprimento,
necessidade de fazer o mesmo percurso ou comer a mesma comida todos os dias)”.
3. “Interesses altamente restritos e fixos, que são anormais na intensidade ou foco (por exemplo,
ligação forte ou preocupação por objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou
perseverantes)”
4. “Hiper ou Hipo reatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspetos sensoriais
do ambiente (por exemplo, indiferença aparente à dor/temperatura, respostas adversas a sons ou
texturas específicas, tocar ou cheirar objetos excessivamente, fascinação visual com luzes ou
CB29A00DAB5
movimento)”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

O AUTISMO COMO UM
ESPECTRO
▪ as crianças com autismo
partilham algumas caraterísticas
básicas
▪ as crianças com autismo são
diferentes como as cores de um
espectro
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

COMPARAR O DESENVOLVIMENTO DE
UMA CRIANÇA COM AUTISMO COM O
DESENVOLVIMENTO DE UMA CRIANÇA
NEUROTÍPICA

ATIVIDADE Nº 2.2
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

NÍVEIS DE GRAVIDADE PARA A
PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO
DO AUTISMO (PEA) (DSM-5)
▪ “Requerendo suporte muito
substancial” - Nível 3
▪ “Requerendo suporte
substancial” - Nível 2
▪ “Requerendo suporte” - Nível 1
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
NÍVEIS DE GRAVIDADE PARA A PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO
(PEA) (DSM-5)
Nível de Gravidade

Nível 3 “Requerendo
suporte muito
substancial”

Comunicação Social

Comportamentos restritivos e
repetitivos

“Défices graves nas habilidades verbais e não

“Inflexibilidade do

verbais de comunicação social, causam graves

comportamento, extrema

défices no funcionamento, iniciação de

dificuldade em lidar com a

interações sociais muito limitada e resposta

mudança ou outros

mínima à abertura social por outros. Por

comportamentos restritos/

exemplo, uma pessoa com poucas palavras

repetitivos que interferem

faladas inteligíveis que raramente inicia

marcadamente com o

interação e, quando o faz, apresenta

funcionamento em todas as

aproximações incomuns para apenas satisfazer

esferas. Grande angústia/

necessidades e apenas responde a

dificuldade em mudar o foco ou

aproximações sociais muito diretas.”

ação.”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
NÍVEIS DE GRAVIDADE PARA A PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO
(PEA) (DSM-5)
Nível de Gravidade

Comunicação Social

Comportamentos restritivos e
repetitivos

Nível 2 “Requerendo

“Défices marcados nas habilidades verbais e não

“Inflexibilidade do comportamento,

suporte substancial”

verbais de comunicação social; os défices sociais

dificuldade em lidar com a

são aparentes mesmo com suporte no local;

mudança ou outros

iniciação limitada de interações sociais e

comportamentos restritos/

respostas reduzidas ou anormais, à abertura

repetitivos que aparecem com

social por outros. Por exemplo, uma pessoa que

suficiente frequência para serem

fala frases simples, cuja interação é limitada a

óbvios ao observador casual e

interesses restritos especiais e que tem uma

interferirem com o funcionamento

comunicação não verbal marcadamente

numa variedade de contextos.

estranha.”

Angústia e/ ou dificuldade em
mudar de foco ou ação."
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
NÍVEIS DE GRAVIDADE PARA A PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO
(PEA) (DSM-5)
Nível de Gravidade

Comunicação Social

Comportamentos restritivos e
repetitivos

Nível 1 “Requerendo

“Sem suporte no local, os défices na comunicação “A inflexibilidade de

suporte”

social causam prejuízos visíveis. Dificuldade em

comportamento causa interferência

iniciar interações sociais e exemplos claros de

significativa com o funcionamento

respostas atípicas ou mal-sucedidas à abertura

num ou mais contextos. Dificuldade

social por outros. Pode parecer que têm interesse em mudar entre atividades.

reduzido nas interações sociais. Por exemplo, uma Problemas de organização e
pessoa que é capaz de falar com frases completas planeamento dificultam a
e se envolve na comunicação mas cuja
conversação bilateral com outros falha e as
tentativas para fazer amigos são estranha e

tipicamente mal-sucedidas.”
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independência.”

SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

OS DIFERENTES NÍVEIS DE GRAVIDADE
NAS PESSOAS COM AUTISMO (DSM-5)

ATIVIDADE Nº 2.3
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
O APOIO A DAR ÀS PESSOAS COM AUTISMO
▪

varia de acordo com o grau de gravidade

▪

isto é muito importante – PORQUE...

(ver, por favor, as tabelas com os graus de
gravidade no autismo)
▪

MAS lidar com crianças muito novas ou com
outras pessoas com autismo poderá requerer
diferentes abordagens para cada um destes
subgrupos

▪

POR EXEMPLO: imagine-se as diferenças
entre uma crise numa criança e num adulto
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
O DIAGNÓSTICO DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO
A maioria das crianças poderá ser
diagnosticada por especialistas até aos 3
anos (36 meses).
MAS a sintomatologia poderá ser
identificada por outras pessoas
▪ como os pais (a consciencialização dos
pais sobre o autismo poderá ajudá-los)
▪ como educadores e cuidadores da
infância com formação em autismo –
COMO AS “AMAS”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
PORQUE É QUE É IMPORTANTE QUE AS
“AMAS” TENHAM FORMAÇÃO ACERCA DO
AUTISMO?
▪ as “amas” com formação em autismo,
como na formação do ChildIN
▪ poderão estar aptas a identificar os
primeiros sintomas de autismo antes dos
pais
▪ PELO QUE dessa forma poderão
comunicar as suas suspeitas aos pais, ao
mesmo tempo que com o seu
consentimento
▪ poderão também informar as equipas
médicas e sociais locais
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
A IMPORTÂNCIA DE UM DIAGNÓSTICO E
DE UMA INTERVENÇÃO PRECOCES
▪ para a inclusão das crianças com autismo
- POR EXEMPLO, através da adaptação dos
métodos educativos

▪ de modo a ter serviços de apoio a nível
local para as crianças com o autismo (e
aos seus pais)
- estes serviços são importantes para se fazer
um diagnóstico precoce
- BEM COMO para fornecer informação
sobre o autismo
- E AINDA MAIS para apoiar as crianças com
autismo e ajudá-las na sua inclusão
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

A ORGANIZAÇÃO DO SUPORTE LOCAL
DADO ÀS CRIANÇAS COM AUTISMO

ATIVIDADE Nº 2.4
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
COMO É QUE AS “AMAS” PODERÃO
IDENTIFICAR OS PRIMEIROS SINTOMAS DO
AUTISMO?
▪ as “amas” poderão utilizar uma lista de
verificação (“checklist”) como a "Modified
Checklist for Autism in Toddlers" (M-CHAT)
- trata-se de um questionário para o rastreio
precoce do autismo
- aplicado a crianças entre os 16 e os 36
meses, entre um ano e meio e os três anos
▪ rever as 23 questões do teste de rastreio
designado como “M-CHAT”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
QUESTIONÁRIO M-CHAT-R PARA DESPISTE PRECOCE DE AUTISMO
COM ENTREVISTA DE SEGUIMENTO (M-CHAT-R/F)
Tradução para português da designação inglesa “Modified Checklist for
Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up” (M-CHAT-R/F)
Versão do teste de rastreamento, referida na NORMA n.º 002/2019, de
23/04/2019, da Direção-Geral da Saúde:
▪ com as questões a serem utilizadas (“the follow-up questions”)
▪ a utilizar pelos especialistas no estabelecimento do diagnóstico da
criança
De facto, na NORMA n.º 002/2019, é dito o seguinte, na página 24:
“Questionário M-CHAT-R para Despiste Precoce de Autismo com
Entrevista de Seguimento (M-CHAT-R/F)”
NA PLATAFORMA PODERÁ SER CONSULTADA UMA CÓPIA DO TESTE
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
QUESTIONÁRIO M-CHAT-R PARA DESPISTE PRECOCE DE AUTISMO
COM ENTREVISTA DE SEGUIMENTO (M-CHAT-R/F)
“O M-CHAT-R é um breve questionário referente ao desenvolvimento e
comportamento utilizado em crianças dos 16 aos 30 meses, com o objetivo de
rastrear as perturbações do espectro do autismo (PEA). Pode ser aplicado tanto
numa avaliação periódica de rotina (cuidados primários de saúde), como por

profissionais especializados em casos de suspeita.
Como na maioria dos testes de rastreio poderá existir um grande número de falsos
positivos, indicando que nem todas as crianças que cotam neste questionário irão
ser diagnosticadas com esta perturbação. No entanto estes resultados podem

apontar para a existência de outras anomalias do desenvolvimento, sendo por isso
necessária a avaliação por profissionais dessa área.
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
QUESTIONÁRIO M-CHAT-R PARA DESPISTE PRECOCE DE AUTISMO
COM ENTREVISTA DE SEGUIMENTO (M-CHAT-R/F)
O Questionário M-CHAT-R para Despiste Precoce de Autismo, com Entrevista de
Seguimento (M-CHAT-R/F) é um instrumento de despiste de 2 etapas respondido

pelos pais para avaliar o risco de uma Perturbação do Espectro do Autismo (PEA).
O M-CHAT-R/F está disponível para download gratuito para fins clínicos, de
investigação e educativos.”
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo
TER CONSCIÊNCIA DE QUE…
▪

o “M-CHAT” não é uma ferramenta para a
identificação definitiva do autismo numa criança

▪

MAS SIM uma ferramenta que poderá ser útil para se
ficar consciencializado sobre

- algumas das características específicas das crianças
com autismo
- ou sobre outros “problemas” ou “atrasos” no seu
desenvolvimento

▪

há outros testes de rastreio que também poderão ser
utilizados pelas “amas” com o mesmo fim
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SECÇÃO 2.1.
As especificidades da criança com
autismo

DEBATER AS QUESTÕES DE UM TESTE DE
RASTREAMENTO COMO É O M-CHAT

ATIVIDADE Nº 2.5
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os
pais e as equipas médicas e de
apoio social
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social
RELACIONAMENTO DAS “AMAS” COM OS
PAIS
▪

preparar e realizar a entrevista de descoberta
com os pais (ver o primeiro módulo)

▪

obter informação acerca da criança

▪

depois da entrevista uma “ama” poderá ser
contratada pelos pais

▪

e obter ainda mais informação sobre a criança

▪

DE MODO a começar a interagir e a relacionarse com a criança
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social
RELACIONAMENTO DAS “AMAS” COM AS
EQUIPAS DE MONITORIZAÇÃO, QUANDO A
CRIANÇA FOI DIAGNOSTICADA COM
AUTISMO
▪ as “amas” poderão ter um papel muito

importante no desenvolvimento das
crianças com autismo
▪ mas não poderão agir por sua própria conta
sem saber aquilo que foi estabelecido pelas
equipas de “monitorização” da criança
▪ POR CONSEGUINTE, a sua ação não é de
algum modo totalmente autónoma

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social
O QUE É UMA EQUIPA DE
“MONITORIZAÇÃO”...
▪ é composta por médicos e trabalhadores

sociais, bem como por outros
especialistas
▪ tem um caráter multidisciplinar
▪ tem a responsabilidade de desenhar o tipo
de cuidados que devem ser prestados a
uma criança diagnosticada com autismo
▪ tem a responsabilidade de estabelecer os
planos de intervenção
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social

O QUE DEVERÃO FAZER AS “AMAS”?
▪ ter em conta as recomendações e
instruções dos pais de acordo com os
programas estabelecidos pelas equipas de
“monitorização” para a criança
▪ MAS TENHAMOS EM MENTE QUE o
diagnóstico não é realizado em todo o
lado
▪ AINDA MAIS, onde o diagnóstico é
realizado, poderemos ainda assim
encontrar diferenças entre países e até
mesmo dentro do mesmo país
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social

PROGRAMAS E PLANOS OFICIAIS DE APOIO ÀS CRIANÇAS COM
AUTISMO
NO QUADRO DA “EDUCAÇÃO INCLUSIVA” (DECRETO-LEI N.º 54/2018)
▪

“Programa Educativo Individual” (PEI)

▪

“Plano de Saúde Individual” (PSI)
▪

▪

ver também o “Plano Nacional de Saúde Escolar” (PNSE)

"Plano individual de intervenção precoce" (PIIP)
▪

instrumento do “Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância”
(SNIPI), criado pelo Decreto-Lei n.º 281/2009.
VER A LEGISLAÇÃO SOBRE ESTES “PLANOS”
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social
ALGUMAS “DEFINIÇÕES” RELATIVAS À “EDUCAÇÃO INCLUSIVA”
As “Definições” que aparecem no Artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 54/2018, são as seguintes:
a) «Acomodações curriculares»
b) «Adaptações curriculares não significativas»
c) «Adaptações curriculares significativas»
d) «Áreas curriculares específicas»
e) «Barreiras à aprendizagem»
f) «Equipa de saúde escolar»
g) «Intervenção precoce na infância»

h) «Necessidades de saúde especiais» (NSE)
i) «Plano individual de transição»
j) «Plano de saúde individual»
k) «Programa educativo individual»

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social
DAS DEFINIÇÕES DADAS NO DECRETO-LEI
SOBRE A “EDUCAÇÃO INCLUSIVA”
DESTACAMOS

f) «Equipa de saúde escolar»
g) «Intervenção precoce na infância»
h) «Necessidades de saúde especiais» (NSE)
j) «Plano de saúde individual»
k) «Programa educativo individual»
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social

EXPLORANDO ALGUMAS DAS DEFINIÇÕES
DADAS NO DECRETO-LEI SOBRE A
“EDUCAÇÃO INCLUSIVA”
“f) «Equipa de saúde escolar», a equipa de profissionais de saúde dos
agrupamentos de centros de saúde ou das unidades locais de saúde
(ACES/ULS), que, perante a referenciação de crianças ou jovens com
necessidades de saúde especiais, articula com as equipas de medicina
geral e familiar e outros serviços de saúde, a família e a escola, com as
quais elabora um plano de saúde individual, apoiando a sua
implementação, monitorização e eventual revisão”
“g) «Intervenção precoce na infância», o conjunto de medidas de apoio
integrado, centrado na criança e na família, incluindo ações de
natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da
educação, da saúde e da ação social”
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social

EXPLORANDO ALGUMAS DAS DEFINIÇÕES
DADAS NO DECRETO-LEI SOBRE A
“EDUCAÇÃO INCLUSIVA”
“h) «Necessidades de saúde especiais» (NSE), as necessidades que resultam dos
problemas de saúde física e mental que tenham impacto na funcionalidade,
produzam limitações acentuadas em qualquer órgão ou sistema, impliquem
irregularidade na frequência escolar e possam comprometer o processo de
aprendizagem”
“j) «Plano de saúde individual», o plano concebido pela equipa de saúde escolar, no
âmbito do Programa Nacional de Saúde Escolar, para cada criança ou jovem com
NSE, que integra os resultados da avaliação das condições de saúde na
funcionalidade e identifica as medidas de saúde a implementar, visando melhorar o
processo de aprendizagem”
“k) «Programa educativo individual», o programa concebido para cada aluno
resultante de uma planificação centrada na sua pessoa, em que se identificam as
medidas de suporte à aprendizagem que promovem o acesso e a participação em
contextos inclusivos”

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social
ARTICULAÇÃO ENTRE O “PROGRAMA
EDUCATIVO INDIVIDUAL”, O “PLANO
INDIVIDUAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE” E
O “PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL”
No Decreto-Lei n.º 54/2018, que “estabelece o regime jurídico da educação inclusiva”, énos dito no Artigo 24.º, sobre o “Programa educativo individual”, que existe uma
articulação entre o “programa educativo individual” e outras medidas e ferramentas
utilizadas na inclusão:
“5 - O programa educativo individual e o plano individual de intervenção precoce são
complementares, devendo ser garantida a necessária coerência, articulação e comunicação
entre ambos.”
“6 - O programa educativo individual e o plano de saúde individual são complementares no
caso de crianças com necessidades de saúde especiais, devendo ser garantida a necessária
coerência, articulação e comunicação entre ambos.”
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social

OS PLANOS OFICIAIS DE SUPORTE ÀS
CRIANÇAS COM AUTISMO
ATIVIDADE Nº 2.6

ATIVIDADE Nº 2.6
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social

COMUNICAR COM OUTRAS PESSOAS
ENVOLVIDAS COM OS CUIDADOS A
PRESTAR À CRIANÇA COM AUTISMO
▪ comunicar os sucessos e os fracassos de
acordo com os planos
▪ comunicar tudo aquilo que está
relacionado com as aprendizagens da
criança
- aos pais
- às equipas médicas e de apoio social
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social
A IMPORTÂNCIA DAS “AMAS”
COMUNICAREM COM AS EQUIPAS DE
“MONITORIZAÇÃO”
▪

podem dar um contributo para a melhoria

dos planos individuais e personalizados
▪

estabelecidos pelos profissionais de saúde e
de educação

▪

os planos poderão não só ser melhorados

▪

COMO TAMBÉM poderão vir a ser
redesenhados

▪

de modo a atingir os objetivos de
aprendizagem
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SECÇÃO 2.2.
Desenvolver a comunicação com os pais e as

equipas médicas e de apoio social

UM BOM MÉTODO PARA ATINGIR OS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM É O
“PAIRING”
▪

ocorre quando alguém passa a ser um reforço
positivo para a criança

▪

alguém que a criança acha agradável e pretende
seguir

▪

que será um reforço positivo em geral

▪

ver o quarto módulo sobre as especificidades da
aprendizagem das tarefas básicas do dia a dia

▪

ainda não temos uma tradução para português
deste termo: “PAIRING”.
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SECÇÃO 2.3.

Preparação e elaboração do diário de
comunicação
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

QUANDO UMA CRIANÇA É
DIAGNOSTICADA COM AUTISMO
▪ poderemos constituir um dossier com
informação
▪ acerca da criança
▪ acerca dos cuidados a prestar
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
CONSTITUIÇÃO DO DOSSIER COM
INFORMAÇÃO
▪

desde o começo do contrato celebrado com
os pais

▪

as “amas” devem estar habilitadas a
preencher um diário de comunicação

▪

onde, com a autorização dos pais, poderá ser
registada informação sobre a criança

▪

sobre tudo aquilo que se passou no período
em que a criança esteve com a “ama”
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
AS ESPECIFICIDADES DAS CRISES DAS
CRIANÇAS COM AUTISMO
▪

nem todas as crianças têm os mesmos problemas

ou dificuldades,
▪

ou os mesmos problemas de comportamento

▪

o autismo é um espectro

▪

MAS, mesmo assim, deveremos tomar em atenção

os problemas de comportamento e as crises
▪

PELO QUE, será importante registar cada uma das
crises e a forma como se lidou com elas

▪

no diário de comunicação

▪

ou na ficha para registar as crises
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

UTILIZAÇÃO DE UM DIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO

ATIVIDADE Nº 2.7
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

PORQUE É QUE É IMPORTANTE TER UM
DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO?
▪

as “amas” prestam cuidados, MAS TAMBÉM

EDUCAM
▪

as “amas” complementam desse modo o
trabalho de outros profissionais

▪

para anotar os objetivos do suporte

educativo prestado às crianças com autismo
▪

de modo a termos consciência dos seus
progressos e das suas dificuldades
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
REGISTAR OS PROGRESSOS E AS
DIFICULDADES DAS CRIANÇAS
▪ comunicar os progressos e as dificuldades
aos pais
▪ e registar tudo isso no diário de
comunicação (ver, mais à frente,
ATIVIDADE Nº 2.9)
▪ MAS APENAS se os pais acharem que tal

é relevante e apropriado
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
OS OBJETIVOS DO DIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO
▪ estabelecer uma boa relação com os pais
▪ para que eles estejam confiantes nos
progressos dos seus filhos
▪ para ajustar com os pais os métodos
educativos e os cuidados prestados
▪ os métodos e as ferramentas utilizados
nas atividades de aprendizagem
▪ os cuidados a prestar com o
consentimento e a aprovação dos pais
▪ as “amas”, enfim, deverão acordar com os
pais aquilo que deverá ser registado
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
A TER EM CONTA QUE...
▪

o diário de comunicação é uma boa
ferramenta

▪

para estabelecer, desenvolver e melhorar os
canais de comunicação entre a “ama” e os
pais

▪

o diário deverá conter todos os elementos
essenciais observados na criança

▪

os elementos necessários para estabelecer e
desenvolver uma relação de confiança com
os pais
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
COMO REGISTAR AS CRISES NO DIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO
▪

as crises são um aspeto a ter em conta com
cuidado quando se trata de lidar com crianças
com autismo

▪

para o seu registo, deveremos proceder passo a

passo
1) descrever o contexto da crise
2) descrever os “gatilhos” ou sinais manifestados
pela criança antes da crise

3) apresentar as técnicas e ferramentas utilizadas
com o objetivo de ajudar a criança a lidar com a
situação e a ultrapassar a crise
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

TIPOS DIFERENTES DE CRIANÇAS COM
AUTISMO
▪ crianças com crises muito agudas

▪ crianças com nenhuma ou muito
poucas crises
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

COMO REGISTAR UMA CRISE?
▪ o registo de uma crise não é muito fácil de
se fazer quando se está a tomar conta de
uma criança, MAS A "AMA" DEVERÁ
TENTAR:
▪ observar a resposta da criança ou o seu
comportamento durante a crise
▪ tentar identificar as causas da crise
▪ e outros comportamentos menos comuns

ou estranhos
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
COMO REGISTAR UMA CRISE?
▪

as “amas” deverão ter em conta aquilo que foi
acordado com os pais

▪

ver, a propósito, a entrevista de descoberta no
primeiro módulo
▪

ver a informação fornecida pelos pais sobre as
crises da criança

▪

saber como lidar com uma crise será uma
competência importante na prestação de
melhores cuidados

▪

poderemos com esse objetivo utilizar uma ficha

para registar cada uma das crises – ver a tabela
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
COMO REGISTAR UMA CRISE?
DESCRIÇÃO DAS CRISES DA CRIANÇA
DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1) contexto da crise

2) desencadeadores da crise e/ou os sinais manifestados
antes da crise

3) técnicas e ferramentas usadas para ajudar a criança a
lidar e a ultrapassar a crise
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

A FOLHA PARA REGISTAR AS
CRISES DA CRIANÇA

ATIVIDADE Nº 2.8
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

QUEM PODERÁ AJUDAR A “AMA” COM A
FOLHA PARA REGISTAR AS CRISES?
▪

os pais e os outros profissionais que apoiam a

criança poderão fazer eles mesmos o registo ou
ajudar a “ama”
▪

este é um assunto para ser acordado com os pais

▪

BEM COMO, quando tal se aplique, com o apoio das
equipas médicas e de apoio social tendo em conta o
grau de gravidade do autismo diagnosticado na
criança

▪

TENDO SEMPRE em conta as notas ou a
informação fornecida pela “ama”
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
RECORDAR AQUILO QUE É IMPORTANTE SER
REGISTADO NO DIÁRIO
▪ as “amas” estão a apoiar as crianças no seu
processo de aprendizagem
▪ registar os seus sucessos e progressos, bem como
as suas dificuldades
▪ MAS SEMPRE realçando as coisas boas alcançadas
pela criança
▪ as “amas” são dos profissionais mais importantes
no desenvolvimento da criança
▪ se se regista uma dificuldade é porque se pretende
ultrapassá-la
▪ este é o papel da “ama”
▪ MAS SEMPRE de acordo com aquilo que foi
acordado previamente com os pais
▪ ver, a este respeito, a entrevista de descoberta no
primeiro módulo
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SECÇÃO 2.3.
Preparação e elaboração do diário de
comunicação

COMO ANOTAR AS DIFICULDADES DA
CRIANÇA E A SUA ULTRAPASSAGEM

ATIVIDADE Nº 2.9
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SUMÁRIO DO MÓDULO
O QUE APRENDEMOS?

As especificidades da criança
com autismo
Desenvolver a comunicação com os
pais e com as equipas médicas e de
apoio social
Preparação e elaboração do diário de
comunicação
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ATIVIDADES
Para continuar o curso e passar ao próximo

módulo, terá de responder ao quiz

EXPLORE NA PLATAFORMA

LISTA DE RECURSOS

QUIZ
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Bem-vindos!

M3
CRIAR UM AMBIENTE
SEGURO PARA A
CRIANÇA COM AUTISMO

BLOCO A

Comunicar para interagir com a criança com autismo
CB29A00DAB5
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Descrição da Unidade

Um ambiente calmo, estável e regular
é o mais importante para uma criança
com autismo.
Este é um elemento chave a ter em
conta na organização das atividades e
nas ações de aprendizagem diárias
essenciais.
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SECTIONS

As particularidades da relação da criança com
autismo com o espaço

Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
Organizar o espaço de modo a fomentar e
melhorar a comunicação da criança
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Depois de concluída a formação, a “ama”
deverá estar habilitada para:
Estabelecer um ambiente estável e ritualizado para a criança
Limitar as estimulações visuais e sonoras que poderão perturbar a
criança ou causar ansiedade
Arranjar um espaço com o equipamento necessário para estar com
a criança e ter um lugar onde a criança se possa sentir segura
quando se sinta ansiosa
Antecipar e planear eventuais mudanças de modo a preparar a
criança
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LEARNING OUTCOMES
Manter os rituais estabelecidos pelos pais

Ajudar a criança a visualizar o seu dia

Criar uma relação de segurança por meio da adaptação da
comunicação às necessidades de comunicação da criança e às
suas capacidades cognitivas
Ajustar as atividades de acordo com o nível de autonomia da criança
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SECÇÃO 3.1.
As particularidades da relação da
criança com autismo com o espaço
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SECÇÃO 3.1.
As particularidades da relação da criança com
autismo com o espaço

O QUE É NECESSÁRIO PARA QUE AS
“AMAS” POSSAM RECEBER CRIANÇAS?

▪ Requerimentos ou requisitos??
legais
▪ Requerimentos ou requisitos??
em cada um dos países (variam)
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SECÇÃO 3.1.
As particularidades da relação da criança com
autismo com o espaço
ESPAÇOS PREPARADOS PARA RECEBER
CRIANÇAS COM AUTISMO
VIDEO

ACTIVIDADE
Nº 3.1

Como organizar um espaço para receber uma
criança com autismo

ACTIVIDADE
Nº 3.2

Como sugerir modiﬁcações no espaço destinado à
cirança em casa dos pais
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SECÇÃO 3.1.
As particularidades da relação da criança com
autismo com o espaço

AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO

▪

As mudanças no ambiente causam
angústia

▪

necessidade de as preparer para as
mudanças
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SECÇÃO 3.1.
As particularidades da relação da criança com
autismo com o espaço

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO

▪

O ESPAÇO/AMBIENTE DEVERÁ SER
▪

calmo

▪

estável

▪

regular
VIDEO
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SECÇÃO 3.1.
As particularidades da relação da criança com
autismo com o espaço
COMO ORGANIZAR O ESPAÇO DA
CRIANÇA?
▪

As crianças com autismo têm uma perceção
diferente do espaço

▪

ENTÃO, nós, enquanto “amas”, teremos de ser
ﬂexíveis

AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM
DIFICULDADES EM COMPREENDER
▪

o seu espaço físico para brincar e aprender

▪

o seu espaço inter-relacional (ver o quinto
módulo)
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento
da criança com autismo
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
CUIDAR DAS CRIANÇAS EM CASA DOS PAIS

▪

Conhecer o espaço estabelecido e preparado
pelos pais
▪ recolher informação durante a entrevista
de descoberta (ver o primeiro módulo)

▪

Modiﬁcar o espaço com o intuito de facilitar os
cuidados a prestar
▪ de acordo com as necessidades da criança
▪ de acordo com o programa de
aprendizagem
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
CUIDAR DAS CRIANÇAS EM CASA DOS PAIS

PREPARAR AS MUDANÇAS NO AMBIENTE DA
CRIANÇA
•

deverão ser acordadas com os pais, planeadas e
introduzidas gradualmente

•

deverão ser justiﬁcadas, razoáveis e relacionadas
com a experiência da “ama”.

•

deverão ser implementadas apenas depois de
terem sido aceites pelos pais, que terão de
entender porque são necessárias essas mudanças
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
CUIDAR DAS CRIANÇAS NA CASA DA
“AMA”
▪

preparar a casa para receber crianças com autismo

▪

os pais irão antes aprovar a preparação da casa
antes de realizarem o contrato

▪

deverá tentar-se manter alguma continuidade
entre a casa dos pais e a das “amas”

IMPORTANTE: as mudanças no ambiente, em geral,
são uma das coisas mais angustiantes para as
crianças com autismo
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo

OBJETIVOS DA ENTREVISTA DE
DESCOBERTA

▪ Obter informação acerca do
ambiente da criança
▪ Acordar com os pais como
adaptar ou preparar o espaço
onde os cuidados serão
prestados

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
NÚMERO DE CRIANÇAS POR “AMA” AO
MESMO TMEPO
UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA EM QUATRO
("Decreto- Lei n.º 115/2015")
De acordo com a legislação portuguesa cada “ama”
poderá ter a seu cargo um total de quatro crianças,
ao mesmo tempo, incluindo os seus ﬁlhos (ver o
“Decreto-Lei nº115/2015”, que regula a atividade
das “amas”.
Uma dessas quatro crianças poderá ser uma
“criança com deﬁciência” (ver o nº3 do Artigo 5º Número de crianças por ama”), portanto, no nosso
caso, poderá estar uma criança com autismo mais
três crianças “normais”.
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
AS ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO PARA
CUIDAR DE CRIANÇAS COM AUTISMO
As características de um espaço preparado
para acolher um criança com autismo:
▪

em casa dos pais

▪

em casa da “ama”

Quando recebe a criança, a “ama” deverá:
▪ comportar-se o mais possível como os pais
▪ para que a criança se sinta o mais segura
possível
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo

MANTER OS RITUAIS DOS PAIS
▪

prevenir e diminuir a possibilidade de despoletar
novas crises

▪

compreender os rituais dos pais ajudará a acalmar a
criança

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
▪

preparar o espaço para guardar os brinquedos e
demais materiais utilizados pela criança

▪

ter um espaço para que a criança guarde os seus
pertences e a mochila

▪

preparar um espaço que seja tido pela criança como
um “refúgio” ou “abrigo”
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo

UM ESPAÇO QUE SEJA ENTENDIDO COMO
UM “ABRIGO”

▪

onde as crianças possam ir quando se sentirem
chateadas e onde se possam acalmar

▪

onde elas se possam autocontrolar, evitar o
aparecimento de crises e neutralizar as suas causas

O “abrigo” poderá também ser usado como reforço na transição entre
atividades.
EXEMPLO: quando a criança está muito ansiosa e tem necessidade de realizar os
seus movimentos repetitivos e estereotipados (as suas esteoreotipias) para se
acalmar, ela poderá ir para o “abrigo”, para repousar e recuperar do seu estado de
ansiedade.
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo

MOVIMENTOS ESTEREOTIPADOS

▪ Quando a criança fica muito agitada, ou
quando necessita de se acalmar, ou
quando quer ficar sozinha.
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
COMO PREPARAR E EXPLICAR AS MUDANÇAS
NO AMBIENTE
A) ESPAÇO
B) ROTINA
▪

com frases simples e curtas, da forma o mais concreta possível

▪

não usar frases ﬁgurativas ou abstratas
▪ as crianças com autismo terão diﬁculdade em entendê-las

▪

recorrer a suportes visuais para sermos mais facilmente entendidos
▪ as crianças com autismo irão entender-nos com mais facilidade
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
COMO PREPARAR E EXPLICAR AS MUDANÇAS
NO AMBIENTE

IMPORTANTE:
Planear e implementar todas as alterações passo a passo,
tentando envolver a criança no processo, bem como tentando
evitar o desencadear de crises.
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SECÇÃO 3.2.
Características da sala de acolhimento da
criança com autismo
COMO PREPARAR E EXPLICAR AS MUDANÇAS
NO AMBIENTE
RECAPITULAÇÃO
Na organização do espaço, as “amas” deverão ter em conta:
▪

a maneira de ser e os rituais da criança e dos seus pais

▪

contemplar um espaço para a criança se refugiar e onde se poderá
acalmar

▪

preparar e planear toas as mudanças no espaço e nas rotinas da criança
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomentar
e melhorar a comunicação da criança
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

ASSUNTOS A TRATAR NESTA SECÇÃO

▪

Criação de um espaço que facilita a comunicação

▪

Organização e planeamento de atividades com recurso a
suportes visuais

▪

As linguagens verbais e visuais utilizadas para comunicar com
crianças com autismo

▪

A inﬂuência nas crianças com autismo dos estímulos sensoriais
existentes no seu ambiente
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

▪

estímulos visuais

▪

estímulos sonoros

PREPARAR O ESPAÇO

▪

para melhorar as interações entre as “amas” e as crianças
com autismo

▪

para implementar e desenvolver as atividades de
aprendizagem planeadas
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

RECORRER A MÉTODOS VISUAIS SEMPRE QUE
POSSÍVEL

▪

para a criança com autismo
compreender melhor a linguagem verbal
▪ problemas com as linguagens verbal
e não-verbal

▪

pois a criança com autismo tem uma boa
capacidade de compreensão visual
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

COMO COMUNICAR SEM VERBALIZAR
UMA ÚNICA PALAVRA?

ACTIVIDADE
Nº 3.3
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
AJUSTAR A COMUNICAÇÃO
▪

às necessidades da criança

▪

ao seu desenvolvimento cognitivo

▪

ao seu nível de autonomia

IMPORTANTE:

Na preparação do espaço onde terão lugar as tarefas básicas do dia a dia, é
recomendado que apenas lá se coloquem as coisas que sejam
indispensáveis à realização da tarefa em questão.
Desta forma, estaremos a criar um ambiente mais seguro para a criança com
autismo.
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

UM AMBIENTE QUE FACILITA A
COMUNICAÇÃO

A COMUNICAÇÃO ENTRE A “AMA” E A CRIANÇA COM AUTISMO
▪

o tempo e o lugar onde a interação ocorre

▪

organizado de forma a facilitar o estabelecimento da comunicação
▪ Tendo em conta e atendendo às necessidades da criança
▪ De acordo com o programa de aprendizagem validado pelos pais
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

UM ESPAÇO PREPARADO PARA FACILITAR A
COMUNICAÇÃO

▪

imagens

▪

símbolos

▪

palavras escritas (se a criança souber ler)

IMPORTANTE:
Contudo, teremos de aqui deixar claro que a comunicação
estabelecida por meios de estímulos visuais, deverá ser combinada
e acompanhada da correspondente expressão verbal. Dessa forma,
estaremos também a estimular a expressão verbal e os meios de
comunicação da criança.
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

COMPREENSÃO DA LINGUAGEM CORPORAL E
DAS EMOÇÕES
Ajudar a criança com autismo a reconhecer e a entender o sentido das
diferentes expressões visuais.
COLOCAR UM CONJUNTO DE IMAGENS COM AS EMOÇÕES NUM
LOCAL MUITO VISÍVEL
▪

Apoiar a criança na expressão das suas emoções

▪

Apoiá-la no processo de compreensão das emoções doutras pessoas
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

SABER COMO DISTINGUIR DIFERENTES
EXPRESSÕES FACIAIS E COMO COMUNICAR
COME ELAS

ACTIVIDADE
Nº 3.4
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

IMPORTANTE
Reconhecer as expressões faciais é uma das tarefas mais difíceis para
ser realizada por uma criança com autismo.
Assim sendo, a sua aprendizagem deverá começar o mais cedo possível.

QUE EMOÇÕES DEVEM APRENDER AS CRIANÇAS
Ou

?

Quais são as emoções que as crianças deveriam aprender?
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

APRENDER AS EXPRESSÕES FACIAIS MAIS
“COMUNS”, COMO AS SEGUINTES:

ALEGRE

TRISTE

ZANGADO
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COM MEDO

NORMAL

SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

ORGANIZAR, PREPARAR E PLANEAR ATIVIDADES
QUE FAZEM USO DE SUPORTES VISUAIS
ATIVIDADES PARA O DIA OU PARA A SEMANA NUMA “AGENDA VISUAL”
▪

As atividades deverão estar representadas duma forma atrativa

▪

As atividades programadas para cada dia ou para toda a semana
serão facilmente compreendidas
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

COM SUPORTES VISUAIS, AS CRIANÇAS…
▪

compreenderão melhor as atividades e aprenderão mais coisas

▪

terão mais conﬁança na forma como o ambiente está estruturado

▪

estarão mais predispostas a participar nas atividades propostas
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
COMPREENDER O QUE É O TEMPO
▪

compreender a passagem do tempo enquanto conceito
abstrato

▪

utilizar formas que permitirão visualizar a passagem do tempo
como algo de concreto
▪

recorrer a um “relógio visual” ou uma ampulheta

NA REALIZAÇÃO DE UMA TAREFA
▪

Compreender o que é o tempo necessário para realizar a
tarefa

▪

Saber o que é o tempo que temos ainda disponível para se
terminar uma tarefa
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

COMPREENDER O QUE É O TEMPO

▪

As crianças com autismo têm diﬁculdade em
compreender os conceitos abstratos

▪

Muitas pessoas com autismo têm necessidade de
ter sempre consigo um relógio para saber o que é a
passagem do tempo
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
LINGUAGENS VERBAIS E VISUAIS UTILIZADAS
PARA COMUNICAR COM CRIANÇAS COM
AUTISMO
As crianças com autismo têm mais diﬁculdades com a
linguagem verbal do que outras crianças

ASSIM SENDO, AS “AMAS” DEVERÃO PRESTAR ATENÇÃO:
▪

Ao seu uso da linguagem verbal
▪

▪

Evitando, sempre que possível, servir-se de metáforas e
não fazer ironias

Ao uso de ﬁguras de estilo em geral para se dirigir e
interagir com a criança
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

AS “AMAS”, PELO CONTRÁRIO, DEVERÃO
UTILIZAR
▪

uma linguagem o mais concreta possível

▪

tornando-a clara e compreensível para a criança

▪

todas as indicações ou instruções deverão ser feitas
recorrendo a uma linguagem concreta
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
COMO É O ESPAÇO DAS CRIANÇAS COM AUTISMO
A) como as crianças com autismo apreendem?? o seu espaço
B) as “amas” terão necessidade de saber como estas crianças
apreendem?? o espaço
C) como é que as “amas” apreendem?? elas mesmo o espaço

A LINGUAGEM PARA SE REFERIR AO ESPAÇO DEVERÁ SER
▪

tão clara quanto o possível, de modo a facilitar a autonomia da
criança e o seu desenvolvimento

▪

as crianças têm necessidade de saber onde uma atividade
começa, ocorre e termina
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

AS INDICAÇÕES/INSTRUÇÕES DEVERÃO SER
DADAS DA SEGUINTE FORMA
▪

de cima para baixo

▪

da esquerda para a direita
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

COMO AS “AMAS” VEEM E APREENDEM O
ESPAÇO

ACTIVIDADE
Nº 3.5
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

EXPLORAÇÃO DO CONCEITO DE PROXÉMIA
▪

para compreender a forma como as pessoas
descobrem o espaço

▪

para compreender a forma como regulam as suas
relações com outras pessoas
▪ estabelecer a distância interpessoal
▪ regular a sua comunicação interpessoal
NOTA: ver, a este propósito, o quinto módulo
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

COMO UTILIZAR O ESPAÇO ENQUANTO DE
COMUNICA COM IMAGENS VERBAIS E
NÃO-VERBAIS

ACTIVIDADE
Nº 3.6
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
O CONHECIMENTO ACERCA DO ESPAÇO DA
CRIANÇA COM AUTISMO

▪

é importante na organização do espaço dedicado à aprendizagem, à brincadeira
e ao jogo

▪

para ter consciência das dinâmicas que se desenrolam no espaço
▪

▪

para preparar as mudanças a realizar no ambiente da criança
▪

▪

qualquer atividade acaba por ter mais ou menos algum impacto no espaço
próximo e nos arredores

as crianças com autismo são muito sensíveis a qualquer tipo de alteração no
ambiente

para planear a realização de qualquer mudança tendo em conta a forma como a
criança apreende o espaço
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
OS IMPACTOS DOS ESTÍMULOS SENSORIAIS
EXISTENTES NO AMBIENTE
CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE
▪

As “amas” fazem parte do ambiente
▪

▪

pelo que poderão ser uma fonte de stress para a
criança com autismo

As características do ambiente (estímulos sensoriais)
▪

algumas das crianças são hipersensíveis
▪

as paredes deverão ser pintadas com cores
suaves e “neutras”

▪

as cores brilhantes poderão levar à convulsão
e ao desconforto da criança
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

OS CINCO SENTIDOS

▪

A audição (clima sonoro)

▪

O olfato

▪

O toque

▪

O paladar

▪

A visão
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

O CLIMA SONORO
▪

o ambiente deverá ser calmo

▪

alguns dos sons que poderemos considerar suportáveis
▪ poderão ser entendidos pelas crianças com autismo
como agressão

O OLFATO
▪

algumas crianças com autismo são hipersensíveis a alguns
tipos de cheiros

▪

assim, é preferível usar desinfetantes e detergentes sem
cheiro (com cheiros “neutrais”)
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

O TOQUE
▪

Deveremos respeitar o nível de tolerância da
criança

▪

Este nível é bastante variável entre as crianças
▪

algumas delas não toleram nenhum toque

▪

outras toleram toque e abraços leves ou
médios

▪

outras procuram até mesmo voluntariamente o
toque e o abraço dos adultos
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
O PALADAR
O paladar é o sentido associado com a alimentação
▪

As crianças com autismo poderão rejeitar alguns tipos de comida

▪

É normal para as crianças rejeitarem comidas e alimentos pastosos,
papas e produtos gelatinosos como compotas

▪

As preferências e as rejeições de alimentos são bastante variáveis
entre este tipo de crianças

A alimentação no contrato celebrando entre a “ama” e os pais
As “amas” poderão acordar com os pais em serem elas/eles a alimentar
a criança (ter em conta esta questão na “entrevista de descoberta” –
ver primeiro módulo.
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

A VISÃO
▪

As crianças com autismo têm normalmente boas
competências visuais
▪ Ter em conta alguns dos estímulos visuais
(aprofundar este aspeto)

▪

Deveremos utilizer suportes visuais para comunicar e
planear as atividades a realizar com elas
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança

COMO É QUE AS CRIANÇAS COM AUTISMO USAM OS
CINCO SENTIDOS PARA COMUNICAR

ACTIVIDADE
Nº 3.7
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SECÇÃO 3.3.
Organizar o espaço de modo a fomenter e
melhorar a comunicação da criança
A TER EM CONTA
▪

As “amas” poderão vir a ser uma fonte de
stress para as crianças com autismo
▪

Outras pessoas também poderão
igualmente stressar estas crianças

▪

As “amas” fazem parte do ambiente da criança
▪

Ter em atenção a sua aparência física

▪

Ter em atenção os seus cheiros

▪

Prestar atenção a todas as suas
manifestações de emoções em geral
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Bem-Vindos!

M4
Ter em conta as especiﬁcidades
da criança com autismo quando
esta aprende as tarefas básicas
do dia a dia
BLOCO B
Comunicar para interagir com a criança com autismo
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE

Adquirir a independência na realização
das tarefas básicas do dia a dia
(alimentar-se, higiene corporal, limpeza,
etc.) é um passo que poderá demorar
mais tempo e ser mais difícil para ser
dado por uma criança com autismo.
É por isso mesmo necessário utilizar
ferramentas e métodos que facilitem os
vários tipos de aprendizagem em causa.
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SECÇÕES

As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

Métodos para ajudar a criança com autismo na sua
aprendizagem das tarefas básicas do dia a dia
A preparação de uma agenda diária ou semanal
para a criança com autismo e a importância do
“feedback” positivo durante o dia
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RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Dar à criança pontos de referência durante o dia para as várias
tarefas que terá de realizar
Ajudar a criança a aprender uma tarefa por meio da sua
segmentação em partes.
1.
subir as mangas,
2.

abrir a torneira com a água fria;

3.

colocar as mãos por baixo da água a correr;

4.

utilizar o sabonete...

-

Criar uma área onde as tarefas básicas do dia a dia são realizadas
com segurança de acordo com as especiﬁcidades das necessidades
da criança
Recompensar a criança com um reforço positivo de modo a
encorajá-la e a realçar o seu progresso
CB29A00DAB5
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com
autismo quando aprende as tarefas
básicas do dia a dia
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia
OBJETIVOS
Aumentar o nível de autonomia das
crianças
COMO PODEREMOS AUMENTAR A
AUTONOMIA DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO
▪ as “amas” poderão dar um contributo
importante
▪ ao ajudá-las na aprendizagem
dalgumas das tarefas básicas do dia a
dia
▪ tornando-as mais habilitadas para
serem incluídas socialmente
CB29A00DAB5
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

ACORDAR COM OS PAIS O QUE A CRIANÇA
DEVERÁ APRENDER E AS TAREFAS QUE
DEVERÁ SABER FAZER

ATIVIDADE Nº 4.1
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

MÉTODOS EDUCATIVOS A SEREM
UTILIZADOS PELAS “AMAS”
▪ as “amas” deverão ter conhecimento
sobre a tarefa a executar
▪ ver o primeiro módulo onde são sugeridos
alguns métodos
▪ comunicar com a criança com autismo de
uma forma clara
▪ fazendo com que esta compreenda o que
é para fazer
▪ para desenvolver e terminar uma dada
tarefa
Este assunto é tratado no terceiro módulo.
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

COMO DEVEREMOS COMEÇAR
▪
▪

a intervenção poderá começar tendo como base e /ou
a partir os interesses da criança
de modo a envolver a criança com mais facilidade no
processo de aprendizagem

MAS TENDO EM CONTA que todas as aprendizagens
dependerão sempre do nível de gravidade do autismo
▪ ver o segundo módulo para relembrar os níveis de
gravidade do autismo (ver também os “slides” a
seguir)
PELO QUE as “amas” deverão acordar e clariﬁcar
primeiro com os pais o que terão de fazer
▪ ver o primeiro módulo sobre a importância da
entrevista de descoberta
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia
TENDO EM CONTA QUE A PRESTAÇÃO
DE CUIDADOS DEPENDERÁ
▪ do nível de funcionalidade
▪ das características cognitivas
▪ do estilo de comunicação
▪ do nível de gravidade
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

RECORDAR OS NÍVEIS DE GRAVIDADE
(DSM-5)
▪ o apoio a dar a uma criança com autismo
aumentará de acordo com o nível de
gravidade, entre o nível 1 (menor) e o 3
(maior)
▪ “Requerendo suporte muito
substancial” (Nível 3)
▪ Muito substancial
▪ "Requerendo suporte substancial”
(Nível 2)
▪ Substancial
▪ " Requerendo suporte " (Nível 1)
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia
DOIS TIPOS DIFERENTES DE
COMUNICAÇÃO COM CRIANÇAS COM
AUTISMO
▪ comunicação verbal
▪

comunicação não-verbal
▪ ver o terceiro módulo sobre a
distinção entre linguagens verbais e
visuais

A utilização da comunicação verbal com
crianças com autismo
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM UMA
RELAÇÃO MUITO PARTICULAR COM A
LINGUAGEM VERBAL (E A NÃO-VERBAL)
▪

é comum uma criança com autismo
aprender muito cedo uma linguagem
verbal

▪

MAS TAMBÉM, tão rápido quanto a
aprendeu, também regride na sua
aprendizagem
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

PARA AS CRIANÇAS COM AUTISMO COM
DIFICULDADES NAS LINGUAGENS VERBAIS
E NÃO-VERBAIS
▪ é sempre difícil compreender o uso
ﬁgurativo e metafórico das línguas
naturais
POR EXEMPLO: se dissermos a uma criança
com autismo que uma atividade se faz com
uma “perna às costas”, com o sentido de que
é uma tarefa fácil de executar, ela vai
interpretar a frase no seu sentido literal.
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

PARA AS CRIANÇAS COM AUTISMO COM
LINGUAGENS VERBAIS OU NÃO-VERBAIS
▪ elas também têm algumas diﬁculdades com
frases complexas
POR EXEMPLO: “Se..., então…“
▪ LOGO, se tivermos de dizer algo do
género: "se começar a chover, põe o teu
casaco“
▪ deveremos substituir este tipo de frase
por duas ou mais frases mais curtas
POR EXEMPLO: "Está a chover. Põe o teu
casaco!"
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

CLARIFICAR O SIGNIFICADO DAS FIGURAS
DE ESTILO E EVITAR O SEU USO COM
CRIANÇAS COM AUTISMO

ATIVIDADE Nº 4.2
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

QUANTO À COMUNICAÇÃO VERBAL DA
CRIANÇA COM AUTISMO
▪ é possível utilizar várias técnicas de incentivo
à comunicação
▪ associando a comunicação verbal com
atividades físicas, visuais e gestuais
▪ PARTINDO SEMPRE dos interesses ou
manifestações das crianças
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

QUANTO À COMUNICAÇÃO VERBAL DA
CRIANÇA COM AUTISMO
POR EXEMPLO:
1- a criança está a realizar uma dada tarefa
2- a “ama” pede-lhe que descreva o que
está a fazer;
3- este é o tipo de situação que promove a
comunicação entre a “ama” e a criança
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

QUANTO À COMUNICAÇÃO VERBAL DA
CRIANÇA COM AUTISMO
OUTRO EXEMPLO:
1- quando a criança se desloca para uma
divisória da casa para realizar uma
determinada tarefa ou satisfazer uma
determinada necessidade;
2- a “ama” poderá pedir-lhe para verbalizar
o que está a fazer ou quais são as suas
intenções.
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SECÇÃO 4.1.
As especiﬁcidades da criança com autismo
quando aprende as tarefas básicas do dia a dia

EXERCÍCIOS PARA VERBALIZAR AQUILO
QUE ALGUÉM ESTÁ A FAZER
(VERBALIZAÇÃO DE AÇÕES)

ATIVIDADE Nº 4.3
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das
tarefas básicas do dia a dia
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia
FERRAMENTAS E MÉTODOS USADOS PARA
AJUDAR AS CRIANÇAS COM AUTISMO
▪

para ajudá-las no processo de aprendizagem
das tarefas básicas do dia a dia
▪

as crianças com autismo precisam de ter
um apoio em concordância com o seu
nível de gravidade – ver o segundo
módulo

▪

para lidar com as diﬁculdades da criança
com a comunicação verbal

▪

sobretudo imagens, fotograﬁas e gestos
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM VÁRIOS
PROBLEMAS COM A FALA
▪

como não se sentem confortáveis nas suas
relações interpessoais

▪

PRECISAM de aprender a comunicar usando
outras ferramentas para além da fala

▪

as “amas” poderão ajudá-las a comunicar com
outras ferramentas
▪

▪

Ver a propósito, o primeiro módulo, quando se
apresentam alguns dos métodos educativos
utilizados com crianças com autismo

métodos visuais para comunicar sem falar
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM
VÁRIOS PROBLEMAS COM A FALA
POR EXEMPLO
1.

O método ou programa linguístico
designado por MAKATON

2.

WEBSITE
▪

é um método onde se utiliza símbolos,
gestos e a fala para comunicar com mais
facilidade

▪

os símbolos e os gestos são utilizados
com a fala para dar algumas pistas
sobre aquilo que está ser comunicado
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM
VÁRIOS PROBLEMAS COM A FALA
2. O "Sistema de Comunicação por Troca de

Figuras" (PECS)
cuja sigla deriva do inglês: "Picture Exchange
Communication System“

WEBSITE
▪
▪
▪
▪

é um método para promover a comunicação
utilizando a troca de imagens pela criança
utilizando os itens representados nas
imagens pelos adultos
as crianças são encorajadas a passar aos
itens seguintes
recorrendo às imagens daquilo que
pretendem
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia

EXERCÍCIOS PARA USAR O MAKATON COM
ALGUMAS DAS “ATIVIDADES DA VIDA
DIÁRIA”

ATIVIDADE Nº 4.4
TREINAR A UTILIZAÇÃO DO PECS COM AS
ATIVIDADES BÁSICAS DO DIA A DIA

ATIVIDADE Nº 4.5
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DAS
TAREFAS BÁSICAS DO DIA A DIA PELAS
CRIANÇAS COM AUTISMO
▪

PRIMEIRO, as “amas” precisam de dividir as
tarefas em partes

▪

A SEGUIR, ensinar cada parte
separadamente e incentivar as crianças
▪ quando elas são bem sucedidas em
cada uma das partes
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia
MÉTODOS PARA AJUDAR A CRIANÇA
COM AUTISMO NA SUA APRENDIZAGEM
DAS TAREFAS BÁSICAS DO DIA A DIA
POR EXEMPLO, a tarefa de lavar as mãos, poderá
ser dividida em passos:
a) ir à casa de banho;
b) abrir a torneira;
c) por as mãos na água;
d) por sabão nas mãos;
e) esfregar as mãos;
f) esfregar as mão com água;
g) desligar a água
h) secar as mãos numa toalha
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SECÇÃO 4.2.
Métodos para ajudar a criança com
autismo na sua aprendizagem das tarefas
básicas do dia a dia

COMO COMUNICAR COM AS CRIANÇAS DE
MODO A MELHORAR A SUA
APRENDIZAGEM DAS TAREFAS BÁSICAS
DO DIA A DIA COMO LAVAR AS MÃOS

ATIVIDADE Nº 4.6
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou
semanal para a criança com autismo e a
importância do “feedback” positivo
durante o dia

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

CRIAR PONTOS DE REFERÊNCIA
▪

é importante para a criança com autismo
visualizar o seu dia

▪

esta é uma necessidade especíﬁca das crianças
com autismo

▪

a visualização das tarefas a realizar durante o dia

▪

POR ISSO MESMO, as “amas” deverão apresentar
à criança pontos de referência

▪

com as tarefas que serão realizadas durante o dia

▪

de modo a que as crianças saibam o que terão de
fazer
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia
CRIAR COM A CRIANÇA UM PLANO PARA A
SUA ROTINA DIÁRIA
▪

o plano deverá ser aﬁxado num lugar acessível
à criança

▪

com a possibilidade de colocar um visto em
cada tarefa realizada
▪

quando uma tarefa é ﬁnalizada, é
colocado um visto

▪

desse modo a criança compreenderá melhor o
que são tarefas terminadas

▪

BEM COMO aquelas que ainda terão de ser
terminadas ao longo do dia
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

A GESTÃO DAS TAREFAS PELA CRIANÇA
▪ criar o plano com a sua rotina diária
▪

ASSIM COMO arranjar um “relógio visual”
ou uma ampulheta
▪ para a criança saber o tempo
disponível para terminar uma dada
tarefa
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia
DOIS DOS FATORES QUE MAIS CRIAM
ANSIEDADE NAS CRIANÇAS COM AUTISMO
▪

as mudanças nas suas rotinas diárias (sobretudo
quando não foram preparadas)

▪

BEM COMO as incertezas acerca das tarefas que
terá de realizar durante o dia

▪

PELO QUE, deveremos planear com cuidado um
plano para o dia a dia da criança (ou para a
semana)
▪

tendo em conta que as mudanças abruptas
terão de preferência ser evitadas

▪

mesmo quando essas mudanças tenham
sido planeadas
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

AS “AMAS” DEVERÃO PREPARAR
COM ANTECEDÊNCIA TUDO AQUILO
QUE SEJA
▪

relacionado com a mudança da rotina
diária das crianças com autismo

▪

PELO QUE, as “amas” deverão comunicar
qualquer mudança de uma forma clara e
fácil de entender pelas crianças
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

COMO COMUNICAR ÀS CRIANÇAS AS
ALTERAÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NO SEU
AMBIENTE

ATIVIDADE Nº 4.7
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

ENCONTRAR COM OS PAIS OS MELHORES
LUGARES PARA
▪ lugares onde as crianças possam aprender
as tarefas do dia a dia em segurança
(A) esses lugares terão de ser seguros
para as crianças com autismo
(B)

NUNCA as colocar em risco ou não
contribuir para o seu bem-estar
▪ ver, a propósito, o terceiro
módulo sobre a criação de uma
espaço seguro
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia
RELACIONAMENTO DA “AMA” COM A
CRIANÇA
▪

deverá ser regular e consistente ao longo do
tempo

▪

tentando sempre recompensar a criança
pelos seus sucessos
▪

usando reforços positivos para a
encorajar a manter determinados
comportamentos

▪

aumentando os progressos da criança
ao nível do seu domínio das tarefas
diárias
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

OBJETIVO PRINCIPAL DESTE MÓDULO
▪ o objetivo ﬁnal deste módulo é tornar as
crianças com autismo mais autónomas
▪ o que será possível se elas aprenderem a
executar as suas tarefas do dia a dia
▪ o apoio das “amas” a esse respeito deverá
ser realçado
▪ pois poderão continuar a reforçar os
esforços dos pais nessa matéria
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia
O QUE PODERÁ SER USADO COMO UM
REFORÇO
▪ O reforço deverá ser agradável para a
criança
▪ um item, comportamento ou
verbalização
▪

COMO EXEMPLO, para a criança que
gosta de brinquedos
▪ se ela terminar uma dada tarefa ou
atingir um determinado objetivo
▪ como reforço, ela teria a seguir a
possibilidade de brincar
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

O QUE PODERÁ SER USADO COMO UM
REFORÇO
▪

TER EM CONTA, não há reforços
univesais

▪

POR CONSEGUINTE, todo o esforço
deverá ser escolhido
▪ tendo em consideração as
preferências da criança
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia
COMO GERIR O USO DOS REFORÇOS COM
A CRIANÇA
▪ à medida que o domínio de uma
determinada tarefa aumenta
▪ a necessidade de incentivos e reforços
diminuirá
▪ ASSIM, os reforços deverão vir a ser
reduzidos ao longo do tempo
▪ com o objetivo de promover a autonomia
da criança
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

QUANDO É QUE PODEREMOS DIZER QUE
UMA CRIANÇA APRENDEU A EXECUTAR
UMA TAREFA
▪ poderemos dizer que uma criança
aprendeu uma tarefa
▪ quando já não necessita de nenhum
reforço para a executar
▪ nenhum incentivo ou esforço para a
terminar
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia
O QUE PODERÃO AS “AMAS” FAZER
▪ as “amas” poderão dividir uma
determinada tarefa
▪ PARA A SEGUIR, ensinar essa tarefa
passo a passo
▪ até que as crianças dominem o processo
de execução
▪ sem ser necessário dar incentivos ou
reforços
▪

POR FIM, desse modo, as crianças serão
mais autónomas (ASSIM ESPERAMOS...)
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SECÇÃO 4.3.
A preparação de uma agenda diária ou seminal
para a criança com autism e a importância do
“feedback” positive durante o dia

DIVIDIR AS TAREFAS EM ETAPAS E ESTABELECER
UMA ORDEM PARA AS APRENDER

ATIVIDADE Nº 4.8

QUIZ
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Bem-Vindos!

M5
Participar no desenvolvimento
das interações sociais da
criança com autismo

BLOCO B
Comunicar para interagir com a criança com autismo
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
Lacunas persistentes ao nível da
comunicação e das interações sociais são
alguns dos critérios utilizados no diagnóstico
do autismo em crianças.
Dando continuidade àquilo que os pais e os

profissionais já implementaram com a criança, a
“ama” deverá desenvolver atividades que
ajudem a criança a melhorar a sua interação

social, a ficar mais consciente do seu meio
ambiente e a crescer.
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SECÇÕES
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com autismo

A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

Atividades de promoção da comunicação e
das interações sociais das crianças com
autismo
CB29A00DAB5
75752

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Depois de concluída a formação, a ama deverá estar habilitada para:
Ajudar a criança a reconhecer e a compreender a informação
verbal e não verbal
Explicar as regras de convivência e os códigos sociais à criança
Preparar um cenário social para explicar à criança as situações que
esta irá vivenciar
Apoiar a criança nas suas interações com as outras pessoas
Organizar atividades que facilitem as interações sociais
Estruturar o tempo e um espaço para a criança brincar ou jogar
CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na

promoção do desenvolvimento social
das crianças com autismo
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
OBJETIVO: explicar o papel das “amas” no
desenvolvimento social e interpessoal da
criança com autismo
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM DIFICULDADES
COM AS INTERAÇÕES SOCIAIS
▪ De acordo com o DSM-5
▪

Este é um dos critérios utilizados no diagnóstico de pessoas
com autismo
▪

“Défices persistentes na comunicação social e interação
social transversais a múltiplos contextos” (Critério A)

▪

ver no segundo módulo os critérios utilizados no
diagnóstico
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
DIFICULDADES COM AS INTERAÇÕES SOCIAIS
▪ A intervenção precoce é considerada importante na
medida em que permite ultrapassar as dificuldades
das crianças
AS “AMAS” SÃO OS PROFISSIONAIS
▪ Que tomarão conta de todos os tipos de
crianças durante o período pré-escolar
▪

isto é, durante os seus primeiros anos de vida

▪

Elas têm um papel importante no desenvolvimento
de uma forma geral das crianças

▪

MAS TAMBÉM podem ser além disso muito
importantes no seu desenvolvimento social em
particular
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
O PAPEL DAS “AMAS” NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO
▪ no desenvolvimento das competências
necessárias nas interações sociais e na
comunicação
▪ PELO QUE, sabendo que as crianças com
autismo têm dificuldades na aquisição destas
competências
▪ as “amas” poderão apoiar as crianças na
descoberta e exploração do meio onde vivem
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
O PAPEL DAS “AMAS” NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO

Ao apoiar a participação das crianças numa
série de atividades
▪ com o fim de promover a sua inclusão
social
▪ bem como com o de promover o
conhecimento das crianças
▪ sobre o seu meio ambiente mais
próximo
▪ mas também do lugar onde vivem
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
AS “AMAS” PODERÃO AJUDAR AS
CRIANÇAS NAS SUAS INTERAÇÕES COM
OUTRAS PESSOAS
(1) Deverão começar por promover primeiro
uma relação positiva com a criança
▪

tentando ganhar a sua confiança

▪

aceitando-a tal como a criança é

(2) MAS TAMBÉM agir com firmeza
(3) tendo cuidado com aquilo que lhe
transmitem
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
RECAPITULANDO

▪ após ter estabelecido uma boa relação
com a criança

▪ as “amas” deverão encorajar a relação
dela com outras crianças
▪ o que também é uma forma de tornar a
criança consciente da existência de
diferentes regras sociais
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
QUANDO AS CRIANÇAS COM AUTISMO
FALAM
▪ poderão ser encorajadas a apresentaremse às outras crianças
▪ utilizando expressões como “por favor” e
“obrigado”
▪ duas das expressões mais comuns e
socialmente aceites utilizadas no dia
a dia
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM
DIFICULDADES
▪

em compreender as regras sociais

▪

E ACIMA DE TUDO as implícitas

▪

PELO QUE, deveremos verbalizá-las e
explicá-las
▪

tornando-as mais compreensíveis
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
AS “AMAS” SÃO MODELOS
▪

a maior parte das aprendizagens das
crianças são feitas por imitação

ENTÃO, as “amas”
▪

serão uma espécie de modelo

▪

alguém para ser seguido
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
TER EM CONTA
▪ os nossos comportamentos serão
imitados pelas crianças
▪ Além disso, também julgamos ser
importante…
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO
EM GRUPOS DE CRIANÇAS NEUROTÍPICAS

▪ poderá ser considerada importante na
medida em que tenderão a imitar os
comportamentos dos outros membros do
grupo
AS “AMAS”, COM O ACORDO DOS PAIS,
PODERÃO FACILITAR
▪ o processo de socialização das crianças
▪ BEM COMO contribuir para a sua inclusão
social
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
COMO BRINCAR COM CRIANÇAS COM
AUTISMO
▪ as crianças com autismo têm dificuldades com
o jogo simbólico e em brincar ao faz-de-conta

▪ elas terão uma preferência mais vincada pelas
brincadeiras sérias
▪ POR EXEMPLO, aquelas que implicam meter a
mão na massa (brincadeiras reais e concretas).
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SECÇÃO 5.1.
A importância das “amas” na promoção do
desenvolvimento social das crianças com
autismo
TOMAR ATENÇÃO ÀS VÁRIAS FORMAS DE
BRINCAR

▪ as diferenças nas maneiras de brincar entre as
crianças
▪ E EM PARTICULAR, às diferenças entre as
brincadeiras reais e as de faz-de-conta

▪

ASSIM SENDO, se as crianças com autismo
poderão evitar os jogos sociais e partilhados
▪

será importante tentar envolvê-las na prática

desse tipo de jogos
▪

com o objetivo de desenvolver as suas
competências sociais e a sua inclusão
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e
da sua compreensão das regras de
convivência social
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social
AS “AMAS” PODERÃO APOIAR AS CRIANÇAS
▪

no reconhecimento e na compreensão das

formas de comunicação verbais e não verbais
▪

ajudá-las a distinguir estas duas formas de
comunicação
▪

muitas das pessoas com autismo são não
verbais (não conseguem falar)

▪

muitas das crianças também não são
verbais

▪

não estão à vontade com a linguagem
figurativa

▪

PORQUE não conseguem compreender o seu
sentido com facilidade
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

AS “AMAS” DEVEM TER EM ATENÇÃO A
LINGUAGEM QUE UTILIZAM COM A
CRIANÇA
▪ evitar tanto quanto possível o uso de

linguagem figurada e expressões
metafóricas
▪ explicar a reformular tudo de uma forma
simples e concreta
▪

para desenvolver a compreensão da linguagem
verbal pela criança

▪

e desenvolver as suas competências linguísticas
(verbais e não verbais)
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social
COMO É QUE AS “AMAS” PODERÃO COMUNICAR
COM AS CRIANÇAS COM AUTISMO E MELHORAR
AS SUAS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS?
(1) utilizar não apenas a comunicação verbal, mas
também a comunicação não verbal
▪

de modo a comunicar de uma forma tão
direta quanto possível, evitando recorrer ao
uso de uma linguagem figurada e floreada

(2) ter atenção ao uso das frases negativas e
afirmativas
▪

pois deveremos ter em conta que as crianças
com autismo provavelmente não as
entenderão como nós, não lhe atribuirão o
mesmo sentido
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social
COMO É QUE AS “AMAS” PODERÃO
COMUNICAR COM AS CRIANÇAS COM
AUTISMO E MELHORAR AS SUAS
COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS?
POR VEZES, utilizamos uma frase na negativa
para avisar ou alertar a criança para algo

▪ por exemplo: “para” ou “não faças isso”
MAS, se estamos mesmo interessados em
modificar o seu comportamento
▪

as “amas” deverão utilizar mais frases

afirmativas do que negativas
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social
COMO É QUE AS “AMAS” PODERÃO
COMUNICAR COM AS CRIANÇAS COM
AUTISMO E MELHORAR AS SUAS
COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS?
(3) dado terem mais dificuldades para compreender

aquilo que lhes é comunicado verbalmente, as
crianças com autismo poderão ter mais problemas
com a sua inclusão social
PORQUE elas não conseguirão entender as regras
em uso na sua comunidade mais próxima
BEM COMO entender com facilidade qualquer tipo
de conhecimento de ordem implícita aprendido no
decurso da sua interação com outras pessoas
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

TRANSFORMAR FRASES NEGATIVAS EM
AFIRMATIVAS

ATIVIDADE Nº 5.1
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

TER EM ATENÇÃO (VER O PRIMEIRO MÓDULO)
(A) as “amas” fazem parte do ambiente da criança

Assim, desde o começo, os canais de comunicação
com a criança devem ser cuidadosamente
preparados.
Esta é até mesmo uma das coisas mais importantes
a ser tratada durante a entrevista de descoberta,
porque esta será, provavelmente, a ocasião em que
será estabelecido o primeiro contacto com a criança
com autismo.
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

TER EM ATENÇÃO (VER O PRIMEIRO
MÓDULO)
B) se a criança já foi diagnosticada com autismo
As “amas” deverão estar atentas à reação dos
pais perante o diagnóstico.
Neste caso, elas deverão ter consciência de que

os pais irão passar em geral por uma série de
fases após terem sido confrontados com um
diagnóstico positivo.
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

TER EM ATENÇÃO (VER O PRIMEIRO
MÓDULO)
C) depois de ter tido conhecimento da forma

como a criança interage com os pais

As “amas” deverão ter consciência do seu
papel como facilitadoras do desenvolvimento
das interações sociais da criança, bem como,
assim sendo, deverão então propor atividades
com o objetivo de melhorar o
desenvolvimento social da criança.
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

AS “AMAS” DEVERÃO PREPARAR A
CRIANÇA PARA AS DIVERSAS SITUAÇÕES
DO DIA A DIA
▪ é importante que a criança tenha um
conhecimento prévio das situações em que
se poderá ver envolvida
▪ proporcionando-lhe a possibilidade de
experienciar a forma como as situações
mais comuns do dia a dia lhe poderão vir a
ocorrer
▪ incluindo aquelas que envolvam um
qualquer tipo de interação e racionalidade
de ordem social e interpessoal
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

AS “AMAS” DEVERÃO ESCOLHER DE UMA
FORMA AUTÓNOMA OS JOGOS MAIS
ADEQUADOS PARA CADA UMA DAS SITUAÇÕES
▪ os jogos sociais mais propícios a desenvolver as
competências sociais da criança
▪ os jogos mais adequados são também aqueles
que a criança acha mais interessantes
POR ISSO, é importante que as “amas”
▪ tenham conhecimento das especificidades
da criança

▪ sobre o que torna única cada uma das
crianças
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO PODEM SER MUITO DIFERENTES
DE CRIANÇA PARA CRIANÇA
▪

a “ama” deverá ter como ponto de
partida, em qualquer intervenção junto
de uma dada criança, os seus interesses
específicos

▪

os jogos, por isso mesmo, deverão ser
escolhidos tendo em conta as
necessidades da criança (ver, a propósito,
o segundo módulo)
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

QUANDO AS “AMAS” ENTRAM EM
CONTACTO COM A CRIANÇA
será importante que elas adequem o seu
comportamento ao da criança e não o contrário
MAS, isto não quer dizer que as “amas” não
devam tentar ensinar algo à criança que tenha
sido planeado e acordado com os pais
E POR VEZES, alguma coisa que tenha sido
acordada até mesmo com a criança, caso ela
tenha capacidade para compreender aquilo que
lhe está a ser ensinado
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social
AS CRIANÇAS COM AUTISMO PRECISAM DE
APRENDER
▪

as regras sociais necessárias para que possam
ser também incluídas socialmente

▪

PORQUE, as crianças com autismo costumam
ter muitas dificuldades em lidar
▪

com tudo aquilo que esteja relacionado com
as interações sociais e interpessoais

▪

ASSIM, à medida que a comunicação da
“ama” com a criança cresce
▪

também a comunicação da criança com

outras pessoas poderá vir a ser melhorada
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

QUE PENSARIA ACERCA DE….
Se a criança tivesse adquirido com a “ama”
mais competências comunicativas, o que lhes
daria também mais pistas sobre o
comportamento que as outras pessoas
poderão ter.
Estaria mais bem preparada para comunicar
com outras pessoas e com mais frequência, o
que, para além disso, acabaria também por
ser uma boa maneira de compreender as

regras sociais vigentes.
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social
A AQUISIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
LINGUÍSTICAS
uma língua adquire-se em contexto em
determinadas situações sociais
▪

é possível adquirir algumas competências
linguísticas sem ter de comunicar com outras
pessoas
▪

MAS poderemos assumir como um facto, a
hipótese de que uma língua é adquirida
socialmente

▪

é o contexto que define e clarifica o significado
das palavras e expressões
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

DIFICULDADES COM O SIGNIFICADO DE
ALGUMAS PALAVRAS
▪ o sentido não é sempre logo apreendido
pelas crianças com autismo
▪ MAS ELAS PODERÃO compreendê-lo
▪ SE TAMBÉM PUDEREM compreender a

situação
▪ compreender a situação e o significado de
uma dada palavra

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

AS CRIANÇAS COM AUTISMO SERÃO
CAPAZES DE COMPREENDER
▪ se o sentido de uma palavra ou expressão
lhe for ensinado
▪ POR EXEMPLO, ver os terceiro e quarto
módulos sobre o uso de algumas
expressões idiomáticas
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

APRENDIZAGEM DAS EXPRESSÕES
IDIOMÁTICAS

ATIVIDADE Nº 5.2
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

A AQUISIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
SOCIAIS PELAS CRIANÇAS COM AUTISMO
▪

estará dependente das suas competências
cognitivas (ver o segundo módulo)

▪

que serão preponderantes para a sua
compreensão das situações

▪

bem como o seu domínio das linguagens
verbais e não verbais (ver o terceiro módulo)
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

A AQUISIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
SOCIAIS PELAS CRIANÇAS COM AUTISMO
IMPORTANTE

Poderíamos aqui dizer que, até certo ponto,
o desenvolvimento das competências sociais
da criança com autismo estará relacionado
com, mas não correlacionado com, as suas
competências linguísticas e o domínio de
uma ou mais línguas, bem como com as suas
competências comunicativas.
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

QUE PENSARIA ACERCA DE….

▪ o desenvolvimento das competências
sociais da criança estar relacionado

▪ com o desenvolvimento das
competências linguísticas e
comunicativas

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social
AS COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS E
COMUNICATIVAS
▪ são expressas com recurso à escrita e à
oralidade
▪ ouvir, falar, ler e escrever
▪ MAS TAMBÉM com outras formas de
comunicar
▪ POR EXEMPLO, as imagens ou pictogramas

▪ ver, a propósito, o “Sistema de Comunicação
por Troca de Imagens” (PECS), do inglês
“Picture Exchange Communication System”,
os terceiro e quarto módulos
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

AS COMPETÊNCIAS DA CRIANÇA COM
AUTISMO PODERÃO VIR A SER
MELHORADAS COM A PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS PELAS “AMAS”

▪ tendo em conta as recomendações dos
pais
▪ e o programa de aprendizagem acordado
com eles
▪ de modo a possibilitar a inclusão social da

criança
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SECÇÃO 5.2.
A “ama” como promotora das capacidades
comunicacionais da criança com autismo e da sua
compreensão das regras de convivência social

OS ASSUNTOS RELACIONADOS COM A
INCLUSÃO SOCIAL DA CRIANÇA
▪ também deverão ser incluídos no diário de
comunicação (ver o segundo módulo)
▪ sendo também desse modo um facilitador
da comunicação entre a “ama” e os pais
▪ os quais, utilizando o diário, poderão
igualmente dialogar acerca dos
progressos feitos pela criança com

autismo
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da
comunicação e das interações sociais
das crianças com autismo
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS
SOCIAIS
▪ das crianças em geral
▪ das crianças com autismo em particular
▪ a importância de termos um diagnóstico
precoce da perturbação do espectro do
autismo
UM DIAGNÓSTICO PRECOCE...
▪ facilitará o apoio a dar com o objetivo de
desenvolver todas as competências da
criança
▪ POR CONSEGUINTE, fomentando a sua
inclusão, inclusivamente a escolar
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO
AUTISMO E A LINGUAGEM USADA PARA
DESIGNAR AS PESSOAS E AS CRIANÇAS
DIAGNOSTICADAS COM AUTISMO

ATIVIDADE Nº 5.3
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DOS “CENÁRIOS
SOCIAIS” COM CRIANÇAS COM AUTISMO

▪ as “amas” poderão simular os diferentes
contextos sociais
▪ com o objetivo de ensinar o que está em
jogo em diferentes interações sociais
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
OS “CENÁRIOS SOCIAIS” COM AS TAREFAS
BÁSICAS DO DIA A DIA
▪ com o objetivo de aprender as interações
sociais do dia a dia (ver os terceiro e quarto
módulos)
▪ que poderão ser coisas tão simples como
saudar ou agradecer a alguém
▪ MAS TAMBÉM a aprendizagem de formas
de interação mais complexas como poderão
ser os diálogos com vários tipos de pessoas
▪ sendo que, regra geral, cada tarefa bem
sucedida realizada pela criança com
autismo, bem como a melhoria do seu nível
de interação social deverão ser
recompensadas
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
OS “CENÁRIOS SOCIAIS” COM AS TAREFAS
BÁSICAS DO DIA A DIA
▪ As “amas” poderão criar situações em que

as crianças poderão vir a saudar alguém e
perguntar-lhe o nome
▪ PORÉM, este tipo de situação poderá ser
algo muito difícil de fazer para crianças com
autismo
▪ dado que elas têm muitas dificuldades com
o jogo simbólico e em brincar ao faz de
conta
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
MAS NÃO É DE TODO IMPOSSÍVEL COMUNICAR
COM AS CRIANÇAS COM AUTISMO
▪

apesar de todas as dificuldades que estas crianças
têm com tudo aquilo que esteja relacionado com o
uso de uma linguagem figurada (ver o terceiro
módulo)

▪

ou com a tarefa de imaginar situações hipotéticas ou
novas situações

▪

elas serão capazes de as entender se tivermos em
conta as suas especificidades enquanto crianças com
autismo (ver o segundo módulo)

▪

se essas figuras de linguagem e as situações
imaginadas ou imaginárias em causa lhe forem
ensinadas e explicadas
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
AS “HISTÓRIAS SOCIAIS” DE CAROL GRAY
▪

as “amas” poderão recorrer à criação de
diferentes “cenários sociais”

▪

de modo a facilitar a compreensão da criança
▪
▪

▪

daquilo que é suposto dizer numa dada
situação
e do que estará em jogo numa dada situação
social

ASSIM, desse modo, as crianças poderão
aprender
▪
▪

os “guiões” mais apropriados a cada uma das
interações sociais
e utilizá-los depois em diferentes contextos
nos quais se veja envolvida
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

A ESCRITA DE “HISTÓRIAS SOCIAIS” PARA
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS
COMPETÊNCIAS DAS PESSOAS COM
AUTISMO

ATIVIDADE Nº 5.4

CB29A00DAB5
75752

SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
TORNAR CLARO PARA AS CRIANÇAS COM
AUTISMO OS DIFERENTES USOS DA
LINGUAGEM
▪ é importante que a criança saiba que
▪ fazemos uso da mesma expressão
▪ adaptando-a a diversos contextos

▪ de facto…
▪ o significado de uma palavra ou expressão
▪ bem como de uma situação ou
comportamento
▪ está fortemente relacionado com o contexto
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

QUE PENSARIA ACERCA DE….
▪ o significado não é nada mais do que o
significado que uma palavra ou expressão
adquirem num dado contexto
▪ ver, a propósito, os terceiro e quarto módulos
sobre as expressões idiomáticas
NO FINAL DESTE MÓDULO...

▪ as “amas” estarão habilitadas a ajudar as
crianças com autismo
▪ a melhorar o desenvolvimento das suas
interações sociais
▪ para tal aqui propomos neste módulo
algumas atividades ou exercícios práticos
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

A ADAPTAÇÃO DA “HISTÓRIA SOCIAL” À
CRIANÇA COM AUTISMO

▪ as “amas” terão de ser flexíveis
▪ quando tentam comunicar com a
criança
▪ de modo a facilitar o desenvolvimento
das suas competências sociais
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

ESTE É UM ASSUNTO IMPORTANTE

▪ as “amas” deverão começar a interação a
partir dos interesses manifestados pela
criança
▪ PORQUE, desse modo, a criança será mais
facilmente envolvida nas atividades a realizar
mais tarde em grupo

▪ dado que essas atividades também estarão
mais diretamente ligadas com aqueles que
são os seus interesses
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

AS ATIVIDADES DE GRUPO PODERÃO SER...
▪ simuladas pela “ama”
▪ ou proporcionadas por situações reais de
interação em que a criança também esteja
envolvida
▪ ver, a este respeito, a “Escala de

Envolvimento da Criança”, em inglês
designada como "Leuven Involvement Scale
for Young Children"
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
OBTER MAIS INFORMAÇÃO ACERCA DA
CRIANÇA
▪ utilizando a “Escala de Envolvimento da
Criança” - Desenvolvida por Ferre Laevers
e a sua equipa na Universidade de Leuven
▪ poderá ser uma boa forma para as “amas”
observarem e verem quais são os
interesses das crianças
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▪ claro que
a esse re
crianças,
descobe

▪ MAS, co
mais info
observaç
primeiros

SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
OBTER MAIS INFORMAÇÃO ACERCA DA
CRIANÇA

▪ claro que também poderão ser
informadas, a esse respeito, sobre os
interesses da crianças, pelos pais, durante
a entrevista de descoberta (ver o primeiro
módulo)

▪ MAS, como complemento, poderão obter
mais informação por meio de uma
observação cuidada das crianças nos seus
primeiros contactos com elas
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

OBTER MAIS INFORMAÇÃO ACERCA DA
CRIANÇA
▪ poderemos aqui sublinhar, a este respeito:
▪ a importância das primeiras observações
feitas pela “ama” à criança
▪ em conjunto com a informação fornecida

pelos pais
▪ para chegar a um acordo sobre aquilo que
deverá ser anotado no diário de
comunicação (ver o segundo módulo)
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

OBSERVAR O ENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA NAS ATIVIDADES [ESCALA DE
LEUVEN]

ATIVIDADE Nº 5.5
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
AS CRIANÇAS COM AUTISMO PODERÃO
INTERAGIR
▪ em grupo com outras crianças
▪ MAS TAMBÉM com adultos, sozinhos ou
em grupo
▪ EMBORA SEJA IMPORTANTE ter em
conta que todas estas interações:
▪ serão de algum modo condicionadas
pelo conhecimento dos seus
interlocutores acerca do que é o
autismo
▪ e também sobre a forma como eles
poderão interagir com uma criança
com autismo
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
A PROMOÇÃO DA
CONSCIENCIALIZAÇÃO SOCIAL SOBRE O
AUTISMO
▪ há várias entidades e organizações que
promovem essa consciencialização
▪ NO ENTANTO, apesar da sua existência
e das suas ações de promoção
▪ é importante ter em mente que o apoio
dado às pessoas com autismo
▪ poderá ser diferente e em concordância
com a conceção vigente em cada um
dos países
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

A IMPORTÂNCIA DAS “AMAS” NO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS CRIANÇAS
COM AUTISMO
▪ apesar de todas as diferenças que poderá
haver em termos do conhecimento existente
numa dada comunidade sobre o autismo
▪ os materiais de aprendizagem produzidos no
quadro do projeto ChildIN foram pensados
com o objetivo de promover o
desenvolvimento social das crianças com
autismo
▪ POR CONSEGUINTE, as “amas” deverão
acompanhar as crianças com atenção
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

A IMPORTÂNCIA DAS “AMAS” NO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS
CRIANÇAS COM AUTISMO
▪ quando a criança se encontra num
contexto real de interação com outras
pessoas
▪ de maneira a ajudar a criança a melhor
comunicar e interagir

▪ sendo possível, com esse fim, treinar o
desenvolvimento da atenção conjunta da
criança
▪ por meio de uma série de exercícios
acordados com os pais com o objetivo de
a melhorar
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO
CONJUNTA E DAS FORMAS DE INTERAGIR

ATIVIDADE Nº 5.6
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
AS CRIANÇAS COM AUTISMO TÊM MUITAS
DIFICULDADES PARA CONSTATAR AS
DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE CONTEXTOS
▪

precisam de ser informadas sobre, ou de ter
conhecimento prévio sobre, o facto de que uma
mesma atividade poderá ser realizada em
contextos diferentes
▪

▪
▪
▪
▪

ver, por exemplo, a lavagem das mãos
DE IGUAL MODO, as crianças precisam de
compreender que as atividades
incluindo aquelas que foram preparadas para
fomentar o seu desenvolvimento social
precisam de ser repetidas com alguma
regularidade
de modo a facilitar a sua assimilação
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

O QUE TAMBÉM PODERÁ SER
IMPORTANTE PARA QUE A CRIANÇA
COMPREENDA
▪ que as atividades poderão ser

realizadas em contextos diferentes
▪ bem como, algumas vezes com
ligeiras alterações, em situações
diferentes
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
COMO ESTABELECER UM EQUILÍBRIO ENTRE
AS NOVAS E AS VELHAS ROTINAS
▪

o objetivo é o de que a criança com autismo adquira
novas competências, em particular novas
competências sociais

▪

MAS TAMBÉM novas rotinas que a tornem capaz de
lidar e encarar as mudanças que ocorrem no seu
ambiente

▪

PORQUE as mudanças são algo que está sempre a
ocorrer no meio ambiente, como por exemplo no lugar
(cidade, vila, aldeia, etc.) onde a criança vive
BEM COMO no seu ambiente social
ver o terceiro módulo sobre a forma como as mudanças
nas rotinas podem ser preparadas

▪
▪
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

AS MUDANÇAS NO ESTADO EMOCIONAL DAS
PESSOAS EM GERAL
▪
▪
▪

as emoções mudam usualmente com frequência
poderão até mesmo ser muito variáveis ao longo do
dia
POR CONSEGUINTE, este é um assunto que as
“amas” deverão analisar com cuidado
▪
▪

▪
▪

de modo a compreender não apenas as suas
emoções e sentimentos
MAS TAMBÉM as emoções e os sentimentos
das crianças e dos pais com quem lidam

este será também um assunto a ter em conta durante
a entrevista de descoberta com os pais
quando todas as pessoas envolvidas têm a primeira
impressão umas das outras (ver o primeiro módulo)
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

COMPREENDER EMOÇÕES E
SENTIMENTOS

ATIVIDADE Nº 5.7
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

UMA FOLHA PARA ANOTAR OS
PROGRESSOS DA CRIANÇA COM AUTISMO
NO RECONHECIMENTO E NA EXPRESSÃO
DAS EMOÇÕES
▪ será importante ter exercícios regulares
com as emoções
▪ de modo a possibilitar que a criança

compreenda os seus significados
▪ e a sua assimilação ao longo do tempo, que
será também registada na folha
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
DESCRIÇÃO DAS EMOÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS
DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO

2) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO

3) DESIGNAÇÃO DA EMOÇÃO

REGISTAR O QUE FOI FEITO
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

IDENTIFICAR E COMPREENDER AS
EMOÇÕES DE MODO A PROCEDER AO SEU
REGISTO

ATIVIDADE Nº 5.8
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
A FOLHA PARA REGISTAR O
DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL PODERÁ
SER UMA DAS PARTES DO DIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO

▪ onde a “ama” e os pais poderão acordar
sobre algumas atividades
▪ para serem realizadas com o objetivo de
desenvolver as interações sociais da
criança

▪ ver o segundo módulo, a propósito do
diário de comunicação
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

O DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERÁ
COMO PONTO DE PARTIDA
▪ os interesses manifestados pela criança,
neste caso as suas emoções
▪ as quais poderão ser observadas pela
“ama” e trabalhadas com a criança, tendo
em conta aquilo que foi acordado com os
pais
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
A IMPORTÂNCIA EM CONHECERMOS E
SABERMOS CONTROLAR AS NOSSAS
EMOÇÕES
▪ sempre que possível este é um aspeto que
deveremos ter em conta
▪ quando comunicamos com outras pessoas
▪ POIS É VERDADE QUE nós poderemos
comunicar com as nossas emoções
▪ e ainda mais quando somos não verbais
(ver a este respeito o terceiro módulo)
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
A IMPORTÂNCIA EM CONHECERMOS E
SABERMOS CONTROLAR AS NOSSAS
EMOÇÕES
▪

POR CONSEGUINTE, as crianças com autismo
poderão também aprender
▪

como poderão comunicar de uma melhor
forma

▪

▪

trabalhando a sua expressão das emoções

MAS TAMBÉM É VERDADE QUE algumas vezes
essas emoções ficam incontroláveis
▪

ver, a este propósito, a folha para registar as
crises no segundo módulo
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
A CAPACIDADE DA CRIANÇA PARA
COMUNICAR SERÁ IMPORTANTE PARA
QUE ESTA POSSA BRINCAR E JOGAR COM
OUTRAS CRIANÇAS E COM OUTRAS
PESSOAS
▪ os jogos serão mais um dos assuntos que
poderão ser registados com interesse no
diário de comunicação
▪ desde os jogos ou brincadeiras realizados
apenas pela criança

▪ até aos jogos e brincadeiras realizados em
grupo
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
A CAPACIDADE DA CRIANÇA PARA
COMUNICAR SERÁ IMPORTANTE PARA
QUE ESTA POSSA BRINCAR E JOGAR COM
OUTRAS CRIANÇAS E COM OUTRAS
PESSOAS
▪ AINDA MAIS, quando nos referimos aos
jogos e brincadeiras coletivos
▪ deveremos ter consciência de que estes
envolvem
▪ diferentes competências sociais
▪ e diferentes habilidades de comunicação
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

AS CRIANÇAS PODERÃO APRENDER AS
REGRAS SOCIAIS DE UMA DADA
COMUNIDADE AO BRINCAR E AO JOGAR
COM OUTRAS CRIANÇAS E OUTRAS PESSOAS

▪
▪
▪
▪

aprenderão e compreenderão as regras por
imersão
o que nem sempre será uma tarefa simples
PORQUE essas regras por vezes são
estabelecidas
sem se ter tido em conta nenhum referencial

▪ POR EXEMPLO, o “mesmo” jogo poderá
ser jogado
▪ com regras diferentes em países
diferentes
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
AS CRIANÇAS PODERÃO APRENDER AS
REGRAS SOCIAIS DE UMA DADA
COMUNIDADE AO BRINCAR E AO JOGAR
COM OUTRAS CRIANÇAS E OUTRAS
PESSOAS
▪ MAIS AINDA, foi apenas com o
desenvolvimento dos encontros
internacionais
▪ como os atuais Jogos Olímpicos
▪ que se chegou a um acordo sobre regras que
se poderiam aplicar em todos os contextos
▪ onde um dado jogo poderá ser praticado
▪ veja-se, a propósito, os seis estádios do
desenvolvimento moral propostos por
Kohlberg
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

AS REGRAS PODERÃO SER IDENTIFICADAS,
MAS NEM SEMPRE SE PODERÃO
COMPREENDER DE UMA FORMA RACIONAL
▪

é importante ter consciência do processo de
elaboração das regras utilizadas nos jogos
coletivos

JOGOS E REGRAS NA VIDA QUOTIDIANA
▪

▪

as regras são acordadas de acordo com um
determinado quadro de referência em que
diferentes papéis são atribuídos a cada um
dos jogadores
MAS AS PESSOAS ESTÃO “sempre” a
chegar a novos acordos umas com as outras
no decorrer das suas interações
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

O TEATRO COMO FORMA DE
COMPREENDER E DESENVOLVER AS
INTERAÇÕES SOCIAIS

ATIVIDADE Nº 5.9
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
A NECESSIDADE DE ESTABELECER “NOVAS”
REGRAS
▪ estabelecer as regras para comunicar
durante a entrevista de descoberta (ver o
primeiro módulo)
▪
▪
▪

▪
▪

o que se poderá traduzir numa espécie de
regulação
e uma referência para as “amas” e para os
pais
mas também para serem seguidas no
preenchimento do diário de comunicação ao
longo do tempo

AINDA MAIS, estas regras poderão ser
importantes na regulação da comunicação
entre as “amas” e as crianças com autismo
bem como quando estas tiverem de interagir
com outras pessoas
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DE
COMUNICAÇÃO
▪ poderá ser uma ferramenta para ser utilizada
pelas “amas”
▪ e funcionar como um mediador entre as
“amas” e os pais
▪ de modo a registar o suporte e a educação
providenciados
▪ bem como outros assuntos acordados
com os pais
▪ e que poderá ser relembrado quando tal
for necessário
▪ facilitando o processo de comunicação
com os pais
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

PODEREMOS ENCONTRAR NUM DIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO
▪ todas as atividades planeadas e desenvolvidas
▪ que foram acordadas com os pais
▪ BEM COMO os progressos realizados pela
criança
▪ e que deverão ser comunicados aos pais
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
ASSUNTOS A SEREM REGISTADOS NO
DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO QUE ESTÃO
DIRETAMENTE RELACIONADOS COM ESTE
MÓDULO
▪
▪

▪

tudo aquilo que esteja relacionado com o
desenvolvimento social das crianças com
autismo
as suas competências sociais e as habilidades
comunicativas

▪

tendo em conta o uso das crianças de
linguagens verbais e não verbais

▪

e os seus comportamentos quando estejam a
participar em atividades de grupo

não esquecendo que se terá sempre de
considerar a sua idade e o seu nível de gravidade
do autismo
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE
PARA COMUNICAR DA CRIANÇA E A
AQUISIÇÃO DAS REGRAS SOCIAIS
▪

aprender e compreender as regras por detrás de
cada interação social
▪

▪

estas regras poderão ser aprendidas por uma
pessoa sozinha
▪

▪

sejam estas formais ou informais

através da sua aquisição das regras dos
diferentes jogos jogados na sua comunidade

ou ser aprendidas em grupo
▪
▪

através da participação da pessoa em grupos
(estabelecendo-as, acordando-as e compreendendo-as)
distinguindo as regras dos objetivos do jogo em causa
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
COMO RELACIONAR O AUTISMO COM A
CRIATIVIDADE
▪ sobretudo quando pensamos nos jogos de
“role-playing”
▪ que são à partida mais difíceis para as
crianças com autismo
AS CRIANÇAS PRECISAM DE UM ESPAÇO PARA
BRINCAR
▪
▪
▪

de modo a melhorar as suas habilidades para
brincar e jogar
a aprender a jogar diferentes tipos de jogos
e para aprender e compreender as suas regras

▪

ver, a este respeito, o terceiro módulo, sobre
a criação de um ambiente seguro
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
COMO REGISTAR NO DIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO OS “JOGOS”
EXPERIMENTADOS PELAS CRIANÇAS
COM AUTISMO
▪ acompanhados de uma reflexão sobre o
desenvolvimento da compreensão dos
jogos pela criança
▪ e de uma reflexão sobre as competências
sociais necessárias para jogar os jogos em
causa
▪ de acordo com os diferentes níveis de
socialização requeridos para cada um dos
jogos referidos
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
O QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA
“PARTICIPAR” NOS SEGUINTES TIPOS DE
JOGOS...
▪

brincar sozinho e isolado

▪

brincar sozinho mas com outra pessoa ao lado

▪

brincar em paralelo o mesmo jogo que outra
pessoa se encontra a jogar ao seu lado

▪

brincar de uma forma partilhada o mesmo jogo

▪

brincar de forma alternada o mesmo jogo

▪

brincar um jogo que já tem as suas regras
estabelecidas
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
QUÃO DIFERENTES ENTRE SI PODERÃO
SER ESTES TIPOS DE JOGOS
▪

o número de jogadores poderá ser diferente
desde um único até muitos jogadores

▪

precisando de ter mais ou menos interações
e comunicações entre si

▪

DITO ISTO, as “amas” necessitam de saber
como poderão escolher um jogo adequado

▪

que esteja de acordo com o grau de
socialização da criança
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

IMAGINAR UM ESPAÇO PARA BRINCAR E
JOGAR COM O INTUITO DE INTERAGIR E
COMUNICAR COM CRIANÇAS COM
AUTISMO

ATIVIDADE Nº 5.10
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

A RELAÇÃO DA “AMA” COM OS PAIS E A
CRIANÇA
▪ resulta ela mesma de uma interação social
em particular
▪ com dois interlocutores inter-relacionados

▪ a “ama” com os pais (ver o primeiro módulo)
▪ a “ama” com a criança (ver o segundo módulo)
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

A RELAÇÃO DA “AMA” COM OS PAIS E A
CRIANÇA
▪

MAS TAMBÉM É IMPORTANTE não esquecer
a equipa médica e social
▪

que é um outro possível interlocutor (a equipa)
para a “ama”
▪

▪

tendo o acordo dos pais para interagir com a
equipa

PORQUE, na verdade, estas equipas poderão ser
uma boa fonte de informação para melhorar o
suporte dado pelas “amas” às crianças
▪

BEM COMO, as equipas também poderão
recolher informação junto das “amas” com o
intuito de melhorar os planos de intervenção
preparados para as crianças
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
AS “AMAS” DURANTE A PROVISÃO DO
SUPORTE
▪ poderão levar as crianças a vários espaços
públicos
▪ ou até vários locais específicos como uma
biblioteca ou uma loja

▪ sempre com o acordo dos pais
▪ e se estes acharem que essa visita será
uma boa atividade para a criança
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

QUANDO SAI DE CASA, A CRIANÇA
PODERÁ INTERAGIR

▪ com outras pessoas além das “amas” e
com outras crianças
▪ noutros lugares para além de casa

A NÃO ESQUECER, que tal terá de ser feito
com o acordo dos pais
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo
COM O OBJETIVO DE PREPARARAS
CRIANÇAS PARA ESSES “NOVOS” ESPAÇOS
▪ poderemos contar-lhes o que irá acontecer
▪ preparando-as para tal com o
desenvolvimento de várias “histórias sociais”
▪ ver, a este respeito, os trabalhos Carol Gray,
mencionados neste módulo
SAIR DE CASA PODERÁ TAMBÉM SER UMA BOA
FORMA DE PROVIDENCIAR
▪
▪

às crianças com as competências necessárias
para descobrir os lugares onde vivem
bem como as competências para que possam
depois ir sozinhas para a escola mais tarde
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SECÇÃO 5.3.
Atividades de promoção da comunicação e das
interações sociais das crianças com autismo

QUIZZ
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