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Atividade 1 

 

Leitura dos slides referentes aos conteúdos teóricos do Módulo 7. 

 

 

Atividade 2 

 

Para a realização desta atividade vai precisar de aceder aos breves exemplos de 

práticas de intervenção em casos de pessoas com autismo, adiante disponibilizados. 

Após a leitura dos 5 casos práticos, deverá identificar, em cada um dos casos, as 

práticas que possam constituir uma violação aos direitos das pessoas com autismo e 

propor alternativas que garantam o respeito pelos seus direitos. 

 

Redija um documento que responda às seguintes questões: 

a) Algum/alguns dos direitos básicos das pessoas com autismo é/são infringido(s) 

nos 5 casos práticos? 

b) Se é/são, identifique e explique qual/quais é/são, em cada um dos cinco casos. 

c) Proponha intervenções ou soluções alternativas para lidar com a situação 

exposta em cada um destes casos, de modo a que os direitos básicos das 

pessoas com autismo mencionados nestes casos sejam assegurados e 

respeitados.  

(máximo 3 páginas) 

 

  

Caso Prático 1 

  

Alberto (nome fictício) entrou recentemente para uma residência, e a sua adaptação 

está a ser pior do que se esperava. Na hora de se ir deitar, recusa-se a ir para o quarto 

e, muitas vezes, tem comportamentos de desafio, como sair do quarto, incomodar os 

outros com gritos, arrancar o pijama, etc. De forma a que o Alberto ficasse num quarto 

individual, os profissionais colocaram no mesmo quarto dois outros residentes que se 

davam bem e ocupavam quartos individuais.  Assim, conseguiram que o Alberto não 

incomodasse os outros durante a noite e consequentemente também tivesse mais 

espaço durante o seu período de adaptação. Quando se organiza uma viagem que 

implique dormir fora e não é possível arranjar quartos individuais, é difícil assegurar que,  
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tanto o Alberto como os seus companheiros tenham algum descanso. Ao princípio, 

tentavam mantê-lo na cama, usando a força física, até o acalmar ou ficar cansado, mas 

agora puseram de parte levá-lo nessas saídas/atividades, pois por vezes a situação 

ficava insustentável. Hoje ele é capaz de ficar calado durante a noite, mas os 

profissionais sabem que ele não dorme e que fica despido fora da cama durante horas. 

 

 

Caso Prático 2 

 

Algumas das pessoas que frequentam o serviço dos tempos livres podem ter problemas 

de incontinência em situações que geram stress (ambiente com barulho, 

acontecimentos imprevistos, comportamentos de desafio de colegas, etc.). Os 

profissionais tentam antecipar todas estas possíveis situações quando planeiam novas 

atividades ou excursões de modo a que os utentes possam estar tão confortáveis quanto 

possível para aproveitarem melhor as saídas. Todas as vezes que é organizada uma 

atividade fora, os responsáveis informam as famílias de que é necessário trazer mudas 

de roupa de modo a serem conservadas as condições higiénicas adequadas. Essa 

informação é transmitida quer no regulamento geral, quer nos encontros onde são 

transmitidas orientações específicas. Por vezes as orientações dadas não são 

totalmente cumpridas por diferentes razões, gerando algumas dificuldades durante as 

atividades, até que no serviço foi decidido excluir os utentes cujas famílias não 

cumprissem as indicações para providenciar roupas limpas durante as saídas, de modo 

a evitar o desconforto dos participantes e implicar/comprometer as famílias. 

 

 

Caso Prático 3 

 

Sara (nome fictício) é uma mulher com 31 anos, com autismo e deficiência intelectual. 

Apesar de não verbal, expressa as suas preferências, necessidades e estados 

emocionais através de uma agenda TEACCH personalizada. Gosta de cor-de-rosa, de 

cavalos e da série de TV “O meu pequeno pónei”. A sua atividade diária favorita é o 

atelier de pintura onde demonstra grande talento e pinta várias pinturas sobre os seus 

principais temas de interesse. Os profissionais tratam-na com grande afeição porque 

ela tem um caráter afável, mas muitas vezes dirigem-se-lhe com condescendência, 

usando um tom infantil como se fosse uma criança: “Sarinha que lindo cavalinho que 

pintaste, linda menina”, “Quem se levantou tão feliz esta manhã?“. Normalmente as  
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suas roupas são escolhidas pela família ou pelos profissionais, de acordo com o seu 

gosto e estilo pessoal, sendo sempre supervisionada todas as manhãs quando se veste, 

apesar de ser completamente autónoma para se vestir sozinha e ser capaz de decidir o 

que veste, apesar de, por vezes, não adequar o vestuário à situação ou ao tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Caso Prático 4 

 

Como fazendo parte das sessões de terapia das competências sociais, das crianças e 

adolescentes com autismo que frequentam as escolas regulares, os profissionais 

explicam às famílias, sucintamente, quais os objetivos e metas que foram 

abordados/alcançados no final das sessões e como decorreram, enquanto que as 

famílias querem discutir as suas dúvidas ou preocupações. Estas reuniões são úteis 

para assegurar uma boa coordenação semanal entre as famílias e os profissionais 

durante o ano.  

Normalmente as conversas têm lugar dentro da sala de intervenção depois da terapia, 

enquanto a criança está presente, ou na sala de espera ou na entrada enquanto a 

criança espera dentro da sala. No primeiro contexto, dentro da sala, logo após a 

intervenção, um profissional explica aos pais do João (nome fictício), uma criança com 

9 anos, que a sessão de hoje foi mais difícil do que o esperado porque ele não quis 

colaborar, deitando um suporte de lápis ao chão quando lhe pediram para executar uma 

tarefa. Por isso deve ser uma prioridade definir-lhe/fixar-lhe limites tanto em casa como 

noutros contextos, para prevenir estes comportamentos. 

Os pais avisaram o João que ele deverá ser castigado sempre que se comportar dessa 

maneira, apesar dos profissionais lhes terem dito que não é necessário, e terem dado 

algumas orientações específicas para lidar com este tipo de situações. 

 

 

Caso Prático 5 

 

No mesmo programa de treino de competências sociais, o profissional que trabalha com 

o David (nome fictício), um adolescente com 13 anos que frequenta a Escola Básica de 

3º ciclo, pede-lhe para esperar dentro da sala enquanto fala com os seus pais no 

corredor. A família expressou profunda preocupação porque alguns dos colegas do filho 

disseram-lhes que há uma rapariga na turma que é namorada do David e que pede a 

vários colegas para a beijarem na casa de banho da escola, durante o intervalo, diante  
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de outros rapazes. O profissional explicou que a sessão de hoje focou a teoria da mente 

e abordou a educação sexual, sendo urgente contactar e coordenar com os professores 

e profissionais do centro educativo para que também tomem medidas para evitar esta 

situação. Outro profissional que estava perto ofereceu aos pais do David alguns 

materiais úteis (jornais e vídeos), de modo a que também pudessem trabalhar esses 

aspetos em casa, algo que a família imediatamente agradeceu porque não sabiam como 

falar sobre esse assunto com o filho. 

 

 

Atividade 3 

 

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. 


