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1. INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo ao Módulo 6: Características e Necessidades em Diferentes Contextos e 

Fases da Vida. 

 

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 fornece informações sobre as necessidades e serviços para pessoas 

com autismo em diferentes fases da sua vida. Apesar de os adultos com autismo 

constituírem a maioria da população com autismo, o foco da pesquisa é colocado 

principalmente na infância e na adolescência, sendo essa a razão pela qual este 

módulo aborda vários tópicos relacionados ao autismo como uma condição vitalícia. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Conhecer as diferenças no quadro clínico do autismo ao longo do curso de vida 

• Compreender os desafios acumulados dos cuidados de longa duração 

• Conhecer os serviços de apoio disponíveis para as pessoas com autismo em 

diferentes fases da vida 

 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 

• Saber reconhecer as mudanças no quadro clínico do autismo 

• Capacidade de identificar e priorizar as necessidades de apoio 

• Estabelecer planos realistas e significativos para apoiar as pessoas com 

autismo dentro do seu contexto 
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4. ÍNDICE DE CONTEÚDOS 

 

Módulo 6: As Características e Necessidades nos Diferentes Contextos e Fases 

da Vida 

 

• Sintomas do autismo na infância  

• Apoio às necessidades durante a infância 

• Sintomas do autismo na adolescência 

• Apoio às necessidades na adolescência 

• Sintomas do autismo na idade adulta 

• Apoio às necessidades na idade adulta 

• Serviços de apoio em Portugal 

 

 

5.  METODOLOGIA  

 

Consultar o Guia de Atividades respeitante ao Módulo 6 

 

• Atividade 1  

• Atividade 2 

• Atividade 3 

• Atividade 4 

 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

Para que o módulo seja considerado aprovado, é necessário: 

 

• Visualizar os slides do Módulo 6 

• Ser aprovado nas atividades 

• Responder de forma correta a pelo menos 75% das questões do questionário 

de avaliação 
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7. MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

Serão fornecidos os seguintes materiais para a realização do módulo 6: 

 

• Slides referentes aos conteúdos teóricos do Módulo 6 

• Guia de Atividades 

• Questionário de Avaliação 
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