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Atividade 1 

 

Leitura dos slides referentes aos conteúdos teóricos do Módulo 5. 

 

 

Atividade 2 

 

Após a leitura e análise do caso prático, abaixo apresentado, deverá seguir as diretrizes 

necessárias à realização da atividade e posteriormente redigir uma reflexão pessoal 

que: 

- Diferencie os pontos fortes e fracos da pessoa em questão; 

- Indique os gostos e interesses, bem como as peculiaridades da pessoa; 

- Explique como utilizaria esses pontos fortes na intervenção e como minimizaria os 

pontos fracos. Referir ainda de que forma pode utilizar os gostos e os interesses da 

pessoa na intervenção, assim como evitar que as características individuais interfiram. 

(máximo 3 páginas) 

 

 

Caso Prático 

 

O João (nome fictício) é uma criança de 7 anos com autismo e hiperatividade e com 

necessidades de apoio generalizadas. Há um ano que frequenta um centro educativo 

da comunidade. Não tem linguagem oral funcional e a linguagem compreensiva reduz-

se a frases simples de uso quotidiano (menos de dez). Comunica com gestos naturais 

e usa três sinais (música, fazer xixi e uma larva em forma de peluche). 

A sua intenção comunicativa é muito boa, faz-se entender por todos os adultos que o 

conhecem. Gosta muito que lhe peguem ao colo, lhe dêem voltas e lhe façam cócegas. 

É muito sensível a texturas; custa-lhe vestir-se e despir-se, não gosta de se sujar ou de 

tocar em objetos macios ou viscosos. 

Necessita de ajuda física para as atividades de higiene, alimentação e vestuário, por 

causa do seu défice de atenção. Tem limitações relacionadas com a visão periférica e 

os profissionais que trabalham com ele suspeitam que tem daltonismo. Não tem outras 

doenças orgânicas nem alergias importantes. Na sua classe é uma criança tranquila e 

participativa apesar de ter poucos interesses. 
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Desde há alguns dias apresenta um problema de comportamento muito localizado; não 

quer ir para a aula de artes plásticas. Quer se antecipe ou não, quando chega à porta, 

agarra-se à moldura da porta e não há quem o consiga soltar. Grita com fúria, dá 

pontapés e chegou mesmo a morder uma professora. Nas últimas três vezes, a birra 

durou tanto tempo que não conseguiu entrar na sala de aula. Esteve a chorar, a dar 

pontapés e agarrado com força à moldura da porta durante 30 minutos. Quando viu os 

colegas saírem da aula, soltou-se e foi a soluçar até à sua sala. Aí, integrou as restantes 

atividades com normalidade. 

No ano transato entrava na sala com os colegas, e ao que se tenha conhecimento não 

teve nenhuma experiência traumática neste espaço nem houve mudanças do mobiliário 

ou da luz.  

 

 

Atividade 3 

 

Analise o caso representado no filme “O menino selvagem”, e recolha os dados que 

posteriormente lhe permitirão descrever o estilo de aprendizagem do menino 

representado no filme, e fazer a descrição do estilo cognitivo da pessoa em questão. 

Para tal, deverá ter em consideração: 

a) Perceção 

b) Atenção 

c) Memória 

d) Resolução de problemas 

e) Interiorização e aquisição de conceitos 

f) Relação com os outros 

g) Imitação 

h) Jogo, tempo livre 

i) Motivação 

j) Criatividade 

k) Pontos fortes 

(máximo 2 páginas) 
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Atividade 4 

 

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. 


