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1. INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo ao Módulo 1: Introdução. 

 

Colocamos à sua disposição o presente guia, que deverá ler de forma a conseguir 

acompanhar o curso de forma correta. O mesmo integra um conjunto de informações 

referentes a conteúdos e práticas, que irão ser utilizados ao longo da formação.  

 

Este módulo visa introduzir o Projeto Europeu IPA+ Erasmus+ KA2, de forma a que os 

formandos compreendam o propósito e o enquadramento da formação.  Irão ser 

abordados diversos tópicos, como os propósitos e objetivos do projeto, parcerias, 

introdução ao autismo, a sua prevalência e situação na União Europeia bem como a 

importância do curso. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Conhecer e compreender os propósitos e objetivos do Projeto IPA+ 

• Conhecer os membros do Consórcio do Projeto IPA+ 

• Compreender os aspetos básicos do autismo 

• Conhecer a situação do autismo na União Europeia e contextos específicos 

• Compreender a necessidade de realização do curso 

 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 

• Conhecer o Projeto IPA+, os seus objetivos, parcerias e mais-valias  

• Conhecer as características gerais do autismo 

• Conhecer a situação do autismo na União Europeia 
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4. ÍNDICE DE CONTEÚDOS 

 

Módulo 1: Introdução 

 

• Introdução ao projeto 

• Participantes 

- Universidade de Valência 

- Federação Portuguesa de Autismo 

- Autismo Sérvia 

- Autismo Europa 

- Autismo Burgos 

• Breve introdução ao autismo 

• Prevalência do autismo 

• Situação do autismo na União Europeia 

• Necessidade do curso 

 

 

5.  METODOLOGIA 

 

Consultar o Guia de Atividades respeitante ao Módulo 1 

 

• Atividade 1 

 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

Para que o módulo seja considerado aprovado é necessário preencher os seguintes 

requisitos: 

 

• A leitura dos slides referentes aos conteúdos teóricos do Módulo 1. 
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7. MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

• Carta para as pessoas com autismo. Autismo-Europa. Disponível através do 

seguinte link: http://www.appda-

lisboa.org.pt/sites/default/files/carta_para_as_pessoas_com_autismo_-

_direitos.pdf 

• Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Disponível através 

do seguinte link: http://www.inr.pt/content/1/1187/convencao-sobre-os-direitos-

das-pessoas-com-deficiencia 

• Autism Burgos Ethic Code Guide. Disponível através do seguinte link: 

http://www.autismoburgos.es/wp-content/uploads/2014/01/Resumen-Codigo-

etico.pdf 

• Self-regulation strategies. Disponível através do seguinte link: 

http://learninginaction.com/PDF/SRS.pdf 

• About autism. An explanation by Autism-Europe: Disponível através do seguinte 

link: http://www.autismeurope.org/about-autism/ 

• What is autism? Video by the National Autistic Society: Disponível através do 

seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=d4G0HTIUBlI 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

• Autism and the United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (2011): Disponível através do seguinte link: 

http://www.autismeurope.org/files/files/un-leaflet-2012-final-en.pdf 

• Article: Legal Capacity of People with Autism: Disponível através do seguinte 

link: http://www.autismeurope.org/files/files/Publications-2012/legal-capacity-for-

people-with-autism.pdf 

• Autism – Europe. (2007). Documento de posição sobre o tratamento das 

pessoas com Perturbações do Espetro do Autismo – Uma abordagem baseada 

nos direitos e na evidência. Autism – Europe AISBL. 

• Position paper on care for people with autism: Disponível através do seguinte 

link: http://www.autismeurope.org/files/files/docpos08-uk.pdf 

•  

http://www.appda-lisboa.org.pt/sites/default/files/carta_para_as_pessoas_com_autismo_-_direitos.pdf
http://www.appda-lisboa.org.pt/sites/default/files/carta_para_as_pessoas_com_autismo_-_direitos.pdf
http://www.appda-lisboa.org.pt/sites/default/files/carta_para_as_pessoas_com_autismo_-_direitos.pdf
http://www.inr.pt/content/1/1187/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
http://www.inr.pt/content/1/1187/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
http://www.autismoburgos.es/wp-content/uploads/2014/01/Resumen-Codigo-etico.pdf
http://www.autismoburgos.es/wp-content/uploads/2014/01/Resumen-Codigo-etico.pdf
http://learninginaction.com/PDF/SRS.pdf
http://www.autismeurope.org/about-autism/
http://www.autismeurope.org/about-autism/
http://www.autismeurope.org/about-autism/
https://www.youtube.com/watch?v=d4G0HTIUBlI
http://www.autismeurope.org/files/files/un-leaflet-2012-final-en.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/Publications-2012/legal-capacity-for-people-with-autism.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/Publications-2012/legal-capacity-for-people-with-autism.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/docpos08-uk.pdf
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• “Todo sobre el autismo” capítulo 12 (2016): Disponível através do seguinte link: 

http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/opac/Record/100024856/Details 

• The autism "epidemic": Ethical, legal, and social issues in a developmental 

spectrum disorder. 

• Graf WD1, Miller G2, Epstein LG2, Rapin I2 (2°17): Disponível através do seguinte 

link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28275086 

http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/opac/Record/100024856/Details
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Graf%20WD%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28275086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28275086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epstein%20LG%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28275086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapin%20I%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28275086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapin%20I%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28275086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28275086

