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1. INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo ao Módulo 5: Importância do Conhecimento Específico de cada Pessoa com 

PEA: Características Individuais, Pontos Fortes e Fracos e Estilo Cognitivo. 

 

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.  

 

Se já teve hipótese de conhecer alguém com autismo, certamente percebeu que as 

pessoas com autismo são muito diferentes entre si. Alguns comunicam verbalmente. 

Alguns gostam de contacto físico, outros não. Algumas pessoas com autismo querem 

aproveitar a companhia de outras pessoas, enquanto outras não parecem mostrar 

interesse em relacionar-se. 

 

Se nunca teve contacto com pessoas com autismo, descobrirá facilmente que todas as 

pessoas com autismo são únicas. Mesmo que todos eles apresentem sintomas comuns, 

cada pessoa possui características específicas, pontos fortes, fracos e um estilo 

cognitivo único. Isso significa que o que pode ser útil na intervenção com uma pessoa, 

pode não funcionar com outra. 

 

Uma das estratégias mais importantes para uma intervenção eficaz consiste na 

aquisição de um conhecimento profundo e específico das características concretas da 

pessoa com quem está a trabalhar. Neste módulo, irão ser abordados os fatores a ter 

em conta e quais as ferramentas e técnicas que estão disponíveis para obter uma 

intervenção adequada e uma abordagem baseada no desenvolvimento pessoal e na 

promoção de capacidades. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Conhecer o conceito e a importância da individualização como princípio de 

intervenção nas PEA 

• Diferenciar e identificar os pontos fortes e fracos, os gostos e interesses das 

pessoas com PEA  
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• Conhecer o estilo cognitivo de uma pessoa, que capacidades possui e como 

podemos identificá-las 

• Conhecer modelos de planos individuais de intervenção personalizados e 

diretrizes e estratégias para a sua realização 

• Aprender estratégias de recolha de informação que ajudem no processo de 

individualização 

 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 

• Adaptar o contexto e a intervenção às necessidades de individualização das 

pessoas com PEA 

• Ser capaz de identificar os pontos fortes e fracos de uma pessoa com PEA, 

assim como os gostos e interesses e utilizar os resultados obtidos em benefício 

da intervenção 

• Identificar o estilo cognitivo de uma pessoa com PEA e adaptar a intervenção às 

suas características individuais 

• Pôr em prática as diferentes técnicas de observação e recolha de dados 

• Realizar um plano de intervenção individualizado, considerando as 

características individuais da pessoa com PEA 

 

 

4. ÍNDICE DE CONTEÚDOS 

 

Módulo 5: Importância do Conhecimento Específico de cada Pessoa com PEA: 

Características Individuais, Pontos Fortes e Fracos e Estilo Cognitivo. 

 

• Conceito de especificidade 

            - Implicações do conceito de especificidade 

• Conceito de especialização             

• Conceito de individualidade 

- Algumas considerações prévias 

            - Processo de individualização 
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• Pontos fortes e fracos das pessoas com autismo 

            - Pontos fortes 

            - Pontos fracos 

• Os gostos e interesses no autismo 

- Os gostos e interesses como uma oportunidade de intervenção 

- Precauções 

- Exemplos da utilização dos interesses em benefício da intervenção 

• Estilo cognitivo das pessoas com autismo 

- Concetualização 

- Estilo de aprendizagem, pensamento, comunicação e comportamento 

- Características 

• Planos individuais de intervenção 

- Qualidade de vida 

- Apoios: conceito 

- Apoios: intensidade 

- Funcionamento da pessoa 

- Importância dos apoios no plano de intervenção 

- Planificação Centrada na Pessoa (PCP) 

• Estratégias de recolha de informação no processo de individualização 

- Observação 

- Entrevista pessoal 

- Entrevistas a pessoas dos diferentes contextos 

- Técnicas documentais 

 

 

5.  METODOLOGIA 

 

Consultar o Guia de Atividades respeitante ao Módulo 5 

 

• Atividade 1 

• Atividade 2 

• Atividade 3 

• Atividade 4 
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6. AVALIAÇÃO 

 

Para que o módulo seja Aprovado, será necessário que o formador do módulo considere 

que todas as práticas da unidade são aprovadas. Se alguma das práticas não atingir os 

requisitos mínimos, será avaliada como Não Aprovada, e será dado um prazo para 

correção e ressubmissão. 

 

Para que as atividades sejam aprovadas, elas devem atingir os seguintes requisitos: 

 

• Devem ser entregues cumprindo todos os pontos necessários 

• Devem ter um grau mínimo de dedicação e trabalho 

• Devem ser entregues dentro do período esperado 

• Devem seguir os princípios conceituais que são fornecidos na apresentação da 

unidade. Erros conceituais, metodologias inadequadas, informações vagas ou 

superficiais, serão considerados Não Aprovados 

• No questionário de avaliação é essencial ter pelo menos 75% dos itens corretos 

 

 

7. MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

Para a realização do módulo 5 serão fornecidos os seguintes materiais: 

 

• Slides referentes aos conteúdos teóricos do Módulo 5 

• Guia de Atividades 

• Questionário de Avaliação 
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