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Atividade 1 

 

Leitura dos slides referentes aos conteúdos teóricos do Módulo 4. 

 

 

Lista de Recursos: 

 

Inglês: 

 

• Autism Education: Tony Charman, Liz Pelicano, Lindy V. Peacy, Nick Peacey, 

Kristel Forward, Julie Dockrell. (2011). What is Good Practice in Autism 

Education? Disponível através do seguinte link: 

file:///C:/Users/User/Downloads/AET%20good%20practice%20report0308.pdf 

 

Espanhol: 

 

• Autism Education. What is Good Practice in Autism Education? ¿Qué supone 

una buena práctica en educación. (Traducción en castellano realizada por 

AETAPI). Disponível através do seguinte link: http://aetapi.org/download/una-

buena-practica-la-educacion-personas-autismo/?wpdmdl=3778 

• Güemes, I.; Martín, M.C.; Canal, R.; Posada, M. (2011).Evaluación de la eficacia 

de las intervenciones psicoeducativas en los trastornos del espectro autista. 

Madrid. Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de Salud Carlos III, 2009. 

Disponível através do seguinte link: http://www.infoautismo.es/wp-

content/uploads/2015/10/06._Libro.pdf 

 

 

Atividade 2 

 

Tendo por base os três documentos teóricos principais, deverá realizar uma reflexão 

pessoal que indique quais os modelos de intervenção com maior evidência científica, e 

quais os principais princípios de intervenção no autismo. 

(máximo 3 páginas) 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/AET%20good%20practice%20report0308.pdf
http://aetapi.org/download/una-buena-practica-la-educacion-personas-autismo/?wpdmdl=3778
http://aetapi.org/download/una-buena-practica-la-educacion-personas-autismo/?wpdmdl=3778
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/06._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/06._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/06._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/06._Libro.pdf
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Lista de Recursos: 

 

Documentos Principais: 

 

• Modelos de intervención en niños con autismo. Disponível através do seguinte 

link: http://faros.hsjdbcn.org/adjuntos/1839.1-bdS03S077.pdf 

• Guía de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro 

autista. Disponível através do seguinte link: 

http://espectroautista.info/ficheros/bibliograf%C3%ADa/fuentesbiggi2006gbp.pd

f 

• Atención temprana y programas de intervención específica en el transtorno del 

espectro autista. Disponível através do seguinte link:  

file:///C:/Users/FPDA/Desktop/Toolkit/Curso%20Básico/Módulo%20IV/Textos%

20de%20Apoio/326.2-atencion_temprana.pdf 

 

 

Documentos de Apoio: 

 

TEACCH 

 

Inglês: 

 

• Mesibov, G, and Shea, V. Video. Introduction to TEACCH. Autism Speak. 

Disponível através do seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ddGLJ2r4rcw 

• The TEACCH Program in the Era of Evidence-Based Practice. Journal of Autism 

and Developmental Disorders. May 2010, Volume 40, Issue 5, pp 570–579. 

Disponível através do seguinte link: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0901-6 

 

 

 

 

 

 

 

http://faros.hsjdbcn.org/adjuntos/1839.1-bdS03S077.pdf
http://espectroautista.info/ficheros/bibliograf%C3%ADa/fuentesbiggi2006gbp.pdf
http://espectroautista.info/ficheros/bibliograf%C3%ADa/fuentesbiggi2006gbp.pdf
file:///C:/Users/FPDA/Desktop/Toolkit/Curso%20Básico/Módulo%20IV/Textos%20de%20Apoio/326.2-atencion_temprana.pdf
file:///C:/Users/FPDA/Desktop/Toolkit/Curso%20Básico/Módulo%20IV/Textos%20de%20Apoio/326.2-atencion_temprana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ddGLJ2r4rcw
https://link.springer.com/journal/10803
https://link.springer.com/journal/10803
https://link.springer.com/journal/10803/40/5/page/1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0901-6
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Positive Behavioral Support 

 

Inglês: 

 

• Positive Behavioral Support. Strategies for Teachers. Disponível através do 

seguinte link: http://nbrtlb.com/wp-content/uploads/2014/09/Positive-

behavioural-support-strategies-for-teachers.-Intervention-in-school-and-clinic.-

1999.-34-1-21-32-1.pdf 

• Creating Environments that Work for All Students: Real Manuals for Real 

Teachers Positive Behavior Support: A Classroom-Wide Approach to Successful 

Student Achievement and Interactions. Disponível através do seguinte link: 

http://cfs.cbcs.usf.edu/publications/RMRT/PDF/4Pasco-PBS.pdf 

 

Espanhol: 

 

• Manual de Apoyo Conductual Positivo. Disponível através do seguinte link: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6644/apoyo_conductual_positivo.pdf 

• Martín Cilleros, M. V.; Canal Bedia, R.; Bohórquez, D.; González García, M.C. 

(2011). Apoyo conductual. Qué es la conducta problemática?. Toledo. 

Publicaciones de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla – La 

Mancha. Disponível através do seguinte link: http://www.infoautismo.es/wp-

content/uploads/2015/10/03._Libro.pdf 

• Martín, M. V.; Canal, R.; González, M.C. (2011).Apoyo Conductual: ¿Cómo 

sabemos que quiere decirnos con la conducta problemática?. Toledo. 

Publicaciones de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla – La 

Mancha. Disponível através do seguinte link: http://www.infoautismo.es/wp-

content/uploads/2015/10/02._Libro.pdf 

• Martín, M.V., Canal, R. y González, C. (2011). ¿Cómo actuar ante una conducta 

problemática? Toledo: Publicaciones de la Consejería de Salud y Bienestar 

Social de Castilla – La Mancha. Disponível através do seguinte link: 

http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/01._Libro.pdf 

 

 

 

 

http://nbrtlb.com/wp-content/uploads/2014/09/Positive-behavioural-support-strategies-for-teachers.-Intervention-in-school-and-clinic.-1999.-34-1-21-32-1.pdf
http://nbrtlb.com/wp-content/uploads/2014/09/Positive-behavioural-support-strategies-for-teachers.-Intervention-in-school-and-clinic.-1999.-34-1-21-32-1.pdf
http://nbrtlb.com/wp-content/uploads/2014/09/Positive-behavioural-support-strategies-for-teachers.-Intervention-in-school-and-clinic.-1999.-34-1-21-32-1.pdf
http://cfs.cbcs.usf.edu/publications/RMRT/PDF/4Pasco-PBS.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6644/apoyo_conductual_positivo.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/03._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/03._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/02._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/02._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/02._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/02._Libro.pdf
http://www.infoautismo.es/wp-content/uploads/2015/10/01._Libro.pdf
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Atividade 3 

 

Com base no caso prático, abaixo apresentado, tendo em conta os modelos de 

intervenção expostos ao longo do módulo, e os documentos de apoio infra 

disponibilizados, indique dez estratégias básicas de intervenção que poderiam ser 

aplicadas no caso do Pedro (nome fictício). 

(máximo 2 páginas) 

 

 

Caso Prático 

 

O Pedro é um menino de 7 anos com Perturbação do Espectro do Autismo, grau I.  

O Pedro frequenta o segundo ano de escolaridade numa escola primária. 

Reside com os pais e o irmão de dois anos. A família está bastante envolvida na sua 

educação e articula regularmente com todas as pessoas que trabalham com o seu filho. 

Uma vez que o menino não conta nada à família, esta pede informação regularmente à 

escola, sobre as atividades que o menino desempenha. 

O Pedro gosta muito de explorar o ambiente à sua volta, principalmente se for um 

contexto novo. Neste momento, não atende a instruções verbais e não segue regras, 

nem mesmo quando existe elevada estimulação sensorial (ruídos, muitas pessoas, 

eco). Dificilmente foca a sua atenção, e não consegue seguir uma explicação por mais 

de 5 minutos.  

Não estabelece contacto visual a não ser que lhe seja pedido, e quando o faz não é 

apropriado. Mexe-se constantemente. Na última consulta de psiquiatria foi-lhe prescrito 

metilfenidato para o ajudar. 

É extremamente literal quando se trata da compreensão de enunciados ou instruções, 

o que também é um impedimento para que possa acompanhar os colegas em sala de 

aula. O seu nível de atenção depende da presença ou não de elementos distratores, 

como jogos ou brinquedos. 

Quando se trata de aspetos estruturados em sala de aula, o seu trabalho é muito bom, 

chegando a ter um rendimento superior ao dos colegas; como por exemplo a 

matemática. Tem uma boa memória visual e visão espacial.  

Memoriza listas e dados com facilidade e demonstra motivação para aprender, embora 

se canse com facilidade quando a tarefa é muito longa. Quando está aborrecido, 

levanta-se da mesa e fica no chão ou vai buscar brinquedos ou livros. Adora novas 

tecnologias e desporto. 



 
 

6 
 

Estas questões levam a que seja alvo de piadas e que tenha muitos problemas com os 

colegas em aula e no recreio, sendo que como não os entende responde com raiva, 

envolvendo-se em confrontos com os colegas. 

Quando algo inesperado acontece, o facto do seu pensamento alternativo ser reduzido 

leva a que haja uma desregulação da sua parte. 

A explicação das rotinas ao longo do dia é outra das suas grandes dificuldades. 

Raramente levanta dúvidas, questões ou inconvenientes aos educadores ou à família.  

Ao nível de intervenção, a escola está a tentar estruturar o recreio de forma a promover 

jogos que favoreçam a sua integração no grupo e promovam as suas capacidades 

sociais, de comunicação e de resolução de conflitos. 

Foi feita uma sensibilização em sala de aula relativamente às diferenças e ao bullying, 

tendo também sido criada uma ficha de comportamento, em que os professores se 

reúnem uma vez por mês de forma a avaliar a sua evolução e valorizar as suas 

conquistas.  

No último mês observou-se um decréscimo da sua motivação em sala de aula, levanta-

se mais vezes e atira-se para o chão, sendo que a professora já não sabe como lidar 

com a situação.  

O Pedro tem uma boa relação com os professores e educadores, embora às vezes seja 

incorreto. Não consegue mentir, sendo que facilmente é apanhado quando o faz. 

Quando a professora questiona sobre quem fez algo errado na sala, ele responde sem 

ter noção das consequências.  

 

 

Lista de Recursos: 

 

Documentos de Apoio: 

 

Inglês: 

 

• Buntinx, W. and Schalock, R. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and 

Individualized Supports. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 

Vol. 7 Nº 4, 283-294. Disponível através do seguinte link: 

http://www.buntinx.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Models_of_Disability_-

_Buntinx__Schalock_2010_JPPID.144132950.pdf 

• Schalock, R., Keith, K., Verdugo, M.A. and Gómez, L. (2011). Quality of Life 

Model Development and Use in the Field of Intellectual Disability. In Enhancing 

the Quality of Life of People with Intellectual Disabilities, pp.17-32. Disponível 

http://www.buntinx.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Models_of_Disability_-_Buntinx__Schalock_2010_JPPID.144132950.pdf
http://www.buntinx.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Models_of_Disability_-_Buntinx__Schalock_2010_JPPID.144132950.pdf
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através do seguinte link: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Sch%20y%20Vgo%20et%20al%20QoL%20(1).

pdf 

• Vermeulen, P. (2016). Promoting happiness in autistic people. Disponível através 

do seguinte link: http://network.autism.org.uk/knowledge/insight-

opinion/promoting-happiness-autistic-people 

• The culture of autism.  Disponível através do seguinte link: 

http://www.autismuk.com/index3sub1.htm/ 

 

Espanhol: 

 

• Cuesta, J.L. y Hortiguela. V. Senda hacia la participación. Burgos: Autismo 

Burgos. Disponível através do seguinte link: 

http://www.equalbur.org/documentos/libroSenda.pdf 

• Verdugo, M.A. y Schalock, R. El concepto de calidad de vida en los servicios y 

apoyos para personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero, 38(4), 21-36. 

Disponível através do seguinte link: 

file:///C:/Users/User/Downloads/224_articulos2.pdf 

• Cuesta-Gómez JL, Vidriales, Fernández R, Carvajal-Molina F. Calidad de vida 

en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista sin discapacidad 

intelectual. RevNeurol 2016; 62 (Supl. 1): S33-9. Disponível através do seguinte 

link: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678029/calidad_cuesta_RN_

2016.pdf?sequence=1 

• Vidriales, R. et al. (2015): “Personas con Trastorno del Espectro del Autismo con 

necesidades intensas y generalizadas de apoyo: estrategias para mejorar su 

calidad de vida”, Revista Española de Discapacidad, 3 (2): 101-115. Disponível 

através do seguinte link: http://www.autismo.org.es/sites/default/files/199-806-1-

pb_0.pdf 

• Belinchón, M. (2016). Autismo. Procesos psicológicos. Ponencia Congreso 

AETAPI. Disponível através do seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=i-TtVhiBpP4 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/Sch%20y%20Vgo%20et%20al%20QoL%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Sch%20y%20Vgo%20et%20al%20QoL%20(1).pdf
http://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/promoting-happiness-autistic-people
http://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/promoting-happiness-autistic-people
http://www.autismuk.com/index3sub1.htm/
http://www.equalbur.org/documentos/libroSenda.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/224_articulos2.pdf
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678029/calidad_cuesta_RN_2016.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678029/calidad_cuesta_RN_2016.pdf?sequence=1
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/199-806-1-pb_0.pdf
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/199-806-1-pb_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i-TtVhiBpP4
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Atividade 4 

 

Estabeleça, justificando, apoios de comunicação alternativa e aumentativa, a partir do 

uso de pictogramas, considerando o caso da Atividade 3. O design do material deverá 

especificar: a) a função comunicativa com a qual deseja trabalhar; b) que sistema de 

comunicação vai usar; c) os contextos nos quais este material pode ser usado; d) as 

linhas orientadoras básicas para uma pessoa com PEA poder usar o material de forma 

adequada. 

A realização desta atividade implica a análise e o estudo dos recursos abaixo facultados. 

(máximo 3 páginas) 

 

 

Lista de Recursos: 

 

Documentos de Apoio: 

 

Inglês: 

 

• AutismSpeak (2012). AugmentativeAlternativeCommunication. Disponível 

através do seguinte link: 

https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/augmentative_alternative_com

munication_webinar.pdf 

• Chazin, K. T., Quinn, E. D. & Ledford, J. R. (2016). Augmentative and alternative 

communication (AAC). In Evidence-based instructional practices for young 

children with autism and other disabilities. Disponível através do seguinte 

link: http://vkc.mc.vanderbilt.edu/ebip/augmentative-and-alternative-

communication/ 

• ARASAAC. Disponível através do seguinte link: 

http://www.arasaac.org/index.php   

 

Espanhol: 

 

• Tortosa, F y Gómez, M. Tecnologías de ayuda y comunicación aumentativa y 

alternativa en personas con trastornos del espectro autista. Disponível através 

do seguinte link: http://www.divertic.org/capitulo.pdf 

https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/augmentative_alternative_communication_webinar.pdf
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/augmentative_alternative_communication_webinar.pdf
http://vkc.mc.vanderbilt.edu/ebip/augmentative-and-alternative-communication/
http://vkc.mc.vanderbilt.edu/ebip/augmentative-and-alternative-communication/
http://www.arasaac.org/index.php
http://www.divertic.org/capitulo.pdf


 
 

9 
 

• CEAPAT (2010). Comunicación Alternativa y aumentativa. Guía de referencia. 

Disponível através do seguinte link: 

http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/comunic

acinaumentativayalterna.pdf 

• CEAPAT (2002). Comunicación sin habla. Comunicación alternativa y 

aumentativa alrededor del mundo. Disponível através do seguinte link: 

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/ceapatis

aacserie1.pdf 

• ARASAAC. Disponível através do seguinte link: 

http://www.arasaac.org/index.php 

 

 

Atividade 5 

 

O questionário de avaliação é composto por 15 questões de escolha múltipla, em que 

cada questão terá apenas uma resposta correta. Para ser aprovado deverá responder 

corretamente a pelo menos 75% das questões. 

http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/comunicacinaumentativayalterna.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/comunicacinaumentativayalterna.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/ceapatisaacserie1.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/ceapatisaacserie1.pdf
http://www.arasaac.org/index.php

