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Atividade 1 
 
 
Leitura dos slides referentes aos conteúdos teóricos do Módulo 4. 

 
 
 

Atividade 2 
 
 
Caso Prático 1 
 

O Miguel tem 4 anos e vive com os pais e o irmão mais velho. 

Foi diagnosticado com Perturbação do Espectro do Autismo - nível II. Frequenta o 

ensino pré-escolar e beneficia de apoio educacional especializado. 

O Miguel nasceu de uma gravidez e um parto saudáveis, e durante o primeiro ano de 

vida foi um bebé calmo, que interagiu bem com os seus pais e objetos de referência. 

O seu desenvolvimento motor decorreu sem problemas, não se verificando qualquer 

atraso. O Miguel começou a andar aos 12 meses, ao mesmo tempo, começou a dizer 

as primeiras palavras (ex.: bola, carro). 

Após os 18 meses, os pais notaram mudanças no seu desenvolvimento e 

comportamento, mudanças essas que geraram preocupação: regrediu na linguagem, 

perdeu as palavras adquiridas e começou a rodopiar sobre ele próprio e a ficar isolado.  

Aos 23 meses (no dia do seu batizado), o Miguel já não fazia contacto visual com as 

pessoas, e o seu olhar era muito difícil de captar nas fotografias. 

Foi encaminhado para fazer uma série de exames médicos (otorrinolaringologia, 

neurologia, genética) onde não foram detetadas condições clínicas relevantes. Aos 30 

meses, recebeu um diagnóstico de Perturbação do Desenvolvimento e iniciou o 

programa DIR (desenvolvimento; individual; relação). Tem apresentado melhorias ao 

nível da interação e interesses, sendo que as horas de terapia têm vindo a aumentar, 

até hoje.  

Também começou a ter aulas de natação, e o seu equilíbrio motor está melhor. 

Do ponto de vista educacional, o Miguel esteve sempre com a mãe e com a avó até aos 

24 meses, altura em que entrou para o jardim de infância. Segundo os pais, o Miguel 

não teve apoio suficiente durante o seu primeiro ano, e a sua inclusão social e 

educacional na escola não foi fácil. 

Este ano o Miguel mudou de escola e frequenta agora uma escola pública de referência 

para alunos com autismo. 
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O Miguel tem um novo Plano Educativo Individual que prevê a sua inclusão total numa 

classe regular do jardim de infância; 2 x 45 minutos de apoio educacional especializado 

por semana e apoio por parte de um fonoaudiólogo que vai à escola 1 hora por semana. 

Os principais objetivos do plano individual no contexto de sala de aula são: 

- a socialização com as outras crianças – o Miguel tem uma almofada especial para a 

atividade de reunião, de modo a que seja mais fácil para ele permanecer durante o 

tempo da atividade com o restante grupo; uma vez por semana o professor de Educação 

Especial brinca com ele e com as outras crianças dentro da sala de aula. 

- o desenvolvimento da fala e de frases de duas palavras - ele tem alguns 

símbolos/imagens disponíveis em sala de aula que reproduzem alguns dos espaços e 

rotinas educacionais. O Miguel tem também imagens dos seus brinquedos favoritos e 

comida de modo a incentivar as frases de duas palavras. Essas imagens foram 

introduzidas pela equipa de Educação Especial e algumas delas são trabalhadas 

individualmente dentro do Sistema PECS, um método de comunicação aumentativa.  

- o desenvolvimento da sua autonomia ao nível da alimentação e na sala de aula -

beneficia de apoio especializado na sala de aula e tem um espaço estruturado e 

preparado para que possa experimentar individualmente novas competências (ex.: 

resolver um jogo novo). O professor de Educação Especial dá também algum apoio na 

rotina do almoço para que ele aceite a sopa e comece a comer sozinho num contexto 

de ruído, neste caso o refeitório da escola. 

 

Tendo por base o caso prático anterior, responda às seguintes questões: 

 

1) Acha que é necessária uma avaliação adicional? Por favor especifique.  

2) Na sua opinião, seria necessário incluir outras áreas no Plano Individual? Por 

favor especifique. 

3) Dê a sua opinião relativamente aos objetivos principais do Plano Educativo 

Individual: concorda com as prioridades escolhidas pela escola do Miguel? 

(máximo 3 páginas) 
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Atividade 3 
  
 
Caso Prático 2 
 

A Joana tem 14 anos e reside com os pais e com a irmã mais velha. 

Apresenta critérios de diagnóstico para o Autismo - nível II (DSM-5), o que significa que 

necessita de apoio substancial nas áreas de interação social e comunicação, bem como 

nas áreas da educação e regulação do comportamento. 

Foi realizada uma avaliação intelectual recente que indicou um “baixo nível” de 

funcionamento intelectual (QI de Escala Total = 62), isto quando comparado com os 

jovens da sua idade. Quanto ao perfil de funcionalidade, mostrou também limitações 

homogéneas nas suas capacidades ao nível da autonomia. 

As capacidades de comunicação da Joana, as áreas de atividades de tempo livre e 

autocontrole são os pontos fortes do seu perfil. 

Até ao momento, a Joana foi sempre incluída em classes de ensino regular. Após a 

avaliação, foi referenciada para frequentar uma Unidade de Ensino Estruturado para 

apoiar as suas aprendizagens, o seu desenvolvimento e vida escolar. A partir de agora, 

a Joana terá acesso a um local seguro e a pessoas no âmbito das suas rotinas 

escolares, bem como a um local onde possa desenvolver competências transversais, 

baseadas nas suas necessidades específicas, regras claras, rotinas e nos seus 

interesses pessoais fundamentais para o seu desenvolvimento futuro e inclusão social. 

O seu Plano Educativo Individual irá também incluir objetivos específicos nas áreas da 

autonomia, capacitação pessoal e objetivos relacionados com a autoimagem. 

No âmbito de uma classe especial mais reduzida, a Joana poderá também aprender a 

defender as suas necessidades e interesses, bem como a comunicar os seus direitos. 

Está também previsto para o seu plano individual um grupo ou apoio psicológico para 

abordar as questões da adolescência, emoções e relações sociais. 

 
 
Tendo por base o caso prático anterior e a elaboração do Plano Individual da Joana, 
selecione por favor, a opção correta.  
 

1) Plano Individual da Joana - Objetivos: 

 
● Os objetivos devem ter por base as necessidades, pontos fortes e interesses da 

Joana e da sua família 

● Os objetivos devem ter por base apenas as necessidades, pontos fortes e 

interesses da Joana 
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● Os objetivos devem ter por base os seus pontos fracos 

● O currículo académico da escola é o mais importante na elaboração do seu 

Plano Individual 

 

 
2) A família tem de estar envolvida na elaboração do Plano Individual da Joana:  

 
● O profissional deve elaborar o Plano Individual sozinho 

● O profissional deve elaborar o Plano Individual apenas com a ajuda da equipa 

médica 

● A família da Joana não tem um papel importante na elaboração do plano 

● O profissional deve envolver a família da Joana na avaliação e planeamento 

dos processos do seu Plano Individual 

 

 
3) Durante a elaboração do Plano Individual da Joana, o profissional deve definir 

os critérios de avaliação e progresso de acordo com o seu ritmo: 

 

● Os objetivos propostos no Plano Individual devem ser passíveis de serem 

atingidos dentro de um período definido (curto prazo – termos da escola) 

● Anualmente, é importante comparar os resultados do Plano Individual da Joana 

em relação aos seus pares 

● O profissional deve dar um período de dois anos para que a Joana consiga 

atingir os objetivos definidos no Plano Individual 

● Após a elaboração do Plano Individual, o profissional não pode modificar 

nenhum dos objetivos propostos, a não ser no final do período definido no plano  

 

 
4) Durante a elaboração do Plano Individual da Joana, o profissional deve estar 

consciente da sua necessidade de ser autónoma no que diz respeito à defesa 

dos seus direitos 

 
● A Joana necessita apenas de ler as leis 

● A Joana irá a conferências ouvir os oradores 

● A escola promove atividades de lazer e desporto 

● A escola oferece materiais, documentos (ex.: Carta dos Direitos), apoio 

individualizado e discussões em grupo sobre os direitos e necessidades das 

pessoas, assim como qualidade de vida e equidade 

  Atividade 4 
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Caso Prático 3 
 
O Zé António tem um diagnóstico de Síndrome de Asperger (Perturbação do Espetro 

do Autismo - Nível I) desde os 12 anos de idade.  

Terminou o liceu e frequenta atualmente o 3º ano do curso de Tradução na 

Universidade; tem tido aproveitamento nas suas “cadeiras preferidas”, ao mesmo 

tempo que vem mostrando uma dificuldade crescente em cadeiras de cariz mais 

teórico, com conteúdos mais conceptuais/figurados e literários. 

São atualmente referidas dificuldades acrescidas na gestão do tempo, estando 

presentes alguns rituais matinais e absentismo das aulas. São também referidos 

problemas na regulação do sono. 

Foram pedidas sugestões a nível da gestão curricular e melhoria da qualidade de vida 

do Zé António. 

Nesta avaliação, foram utilizados os seguintes instrumentos: 1) Escala de Inteligência 

de Wechsler para Adultos (WAIS III), para avaliação do funcionamento intelectual; 2) 

Escala de Comportamento Adaptativo de Vineland II, para avaliação da autonomia e 

maturidade social; 3) SCL- 90- R Checklist de Sintomas, para despiste de eventuais 

sintomas clínicos relevantes.     

 

Conclusões 

O Zé António apresenta um perfil intelectual homogéneo, com uma ligeira 

superioridade das competências verbais (Q.I.V.=113) sobre as competências de 

realização (Q.I. R<111). O seu Q.I. situa-se no nível Médio Alto.  

O Perfil obtido sugere que os pontos mais fracos do seu funcionamento cognitivo se 

prendem com a distinção entre o essencial e não essencial e o pensamento 

abstrato, e que os pontos mais fortes são o raciocínio numérico, e o 

processamento e organização visual. 

O seu Nível Global de Comportamento Adaptativo (NCA=74) é considerado 

Moderadamente Baixo, não existindo grande variabilidade entre os vários 

subdomínios avaliados. É, no entanto, possível salientar como mais elevado o 

funcionamento nas áreas da comunicação em geral, dos cuidados pessoais e das 

estratégias para lidar com o stress. Destacam-se maiores dificuldades no 

funcionamento das atividades domésticas e utilização de recursos comunitários. 
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Uma avaliação com o SCL 90 é indicadora de sintomas relevantes no fator clínico da 

Obsessão/Compulsão. São também descritos sintomas de isolamento e depressão, 

embora ainda abaixo de um nível significativo.  

Dados os resultados obtidos na avaliação, considera-se que o Zé António é um aluno 

com necessidades educativas especiais (de alta incidência e baixa frequência), 

apresentando dificuldades ligeiras a nível do funcionamento mental e moderadas a 

nível das atividades e participação. 

 

Conclusões 

Considera-se muito adequada a medida educativa da figura de um professor tutor, 

no sentido em que poderá fornecer apoio individual em áreas específicas, curriculares 

ou não (ex.: apoio ao estudo; competências sociais e comunitárias). 

São sugeridas eventuais medidas educativas suplementares, nomeadamente o 

aumento do tempo de realização dos exames (condições especiais de avaliação); a 

eventual seleção de conteúdos mínimos em disciplinas críticas para o aluno (ou seja, 

de conteúdos mais figurados e literários); o possível alargamento de horários de 

atendimento/apoio individualizado ao aluno. 

Considera-se muito adequado o acompanhamento em consulta de psicologia (ex.: 

intervenção no comportamento, treino de competências sociais e promoção das 

competências de comportamento adaptativo), sugerindo-se o trabalho continuado de 

técnicas de expressão e treino de competências semânticas.  

  

1) Tendo por base o caso prático acima apresentado elabore um Plano Individual 

para o Zé António. 

 

2) Tendo em consideração as sugestões da avaliação psicológica realizada, defina 

estratégias que utilizaria para implementar os objetivos propostos nas áreas da 

autonomia e apoio escolar, as pessoas envolvidas e como poderia avaliar a 

intervenção.  

(máximo 3 páginas) 
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Atividade 5 

 

Visita a um local onde possa observar um Plano de Desenvolvimento Individual 

colocado em prática.  Deverá observar boas práticas relativamente a planos de 

desenvolvimento pessoal, incluindo intervenções dirigidas a famílias de pessoas com 

PEA e a sua inclusão na comunidade. 

Como resultado dessa visita, deverá redigir um pequeno relatório exemplificativo das 

práticas observadas. 

Ex: Observar o Plano de Desenvolvimento Individual de uma pessoa com autismo no 

domínio da autonomia, mais concretamente, ao nível do trajeto escola-casa, onde se 

irão averiguar as dificuldades apresentadas, bem como o que foi elaborado o plano ao 

nível da intervenção e qual a evolução observada. 

 (máximo 2 páginas) 

 

 

Atividade 6 

 

 O questionário de avaliação é composto por 20 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. 

 


