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1. Programação e formulação de objetivos educativos

Conteúdos:

• Conhecimento das linhas orientadoras e princípios educativos; 

• Participação no protocolo de avaliação geral; 

• Diagnóstico e protocolo de avaliação:

• Avaliação médica

• Cognitiva

• Linguagem

• Funcionamento familiar

• Comportamental (Clínico e do comportamento funcional/adaptativo)

• Síntese e formulação dos objetivos educativos
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Na Europa, assim como nos Estados Unidos, Canadá e Austrália,
encontram-se disponíveis linhas orientadoras e boas práticas atualizadas
em relação aos planos individuais.

Principal Enquadramento:

• Intervenção baseada em evidências: práticas apoiadas pelo
conhecimento científico atual.

• Formulação de programas educativos individualizados, adequados às
necessidades e potencialidades da pessoa com autismo e sua família.

Linhas orientadoras para o design de um plano individual:

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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Princípios gerais para um bom plano individual:

Multidisciplinaridade
Individualização

Consistência
Generalização de oportunidades 

Funcionalidade
Resolução e flexibilidade

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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• Consulta de informações válidas sobre a pessoa e boas práticas;
pesquisa relativa a formação/supervisão.

• Escolha de objetivos educativos adequados, de acordo com os
bons princípios gerais, linhas orientadoras e evidência científica.

• Os objetivos devem ter por base as necessidades, os pontos fortes
e interesses da pessoa/família, embora estejam conscientes das
suas fraquezas.

• Envolvimento da pessoa/família na avaliação e planeamento de
processos.

Princípios gerais para a conceção de um plano individual:

1. Programação e formulação de objetivos educativos  
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• Nível 1 da Avaliação – screening (despiste ou triagem): Vigilância
do desenvolvimento/funcionalidade da criança ou da pessoa

• Nível 2 da Avaliação – deteção: Sinalização/Referenciação de
atraso, desvio ou regressão

• Nível 3 da Avaliação – diagnóstico: Determinação da condição da
criança/pessoa: perfil de funcionalidade, nível de participação e
contexto ambiental (ex.: EEG; genética; perfil psicológico;
observação em contexto)

Etapas antecedentes ao design do plano individual:

1. Programação e formulação dos objetivos educativos 
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Ao nível da avaliação - diagnóstico

A equipa multidisciplinar irá ajudar a estabelecer um plano individual

com cada criança, adolescente ou adulto, bem como com as pessoas

mais próximas.

A formulação dos objetivos educativos para qualquer plano individual deve

ser centrada na pessoa, em vez de centrada no que o contexto social

oferece.

Os objetivos são determinados pelas necessidades e escolhas da pessoa

com autismo.
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Nos módulos precedentes, foi explicado o

processo que decorre desde o momento

em que os sinais precoces de alerta são

detetados pela família, até à formalização

do diagnóstico, feita pela equipa de

profissionais.

No presente módulo, quando é referido o

diagnóstico, este corresponde à avaliação

abrangente, que vai determinar a condição

da criança/pessoa: perfil de funcionalidade,

nível de participação e contextos

ambientais.

Assim, a avaliação corresponde aos

aspetos individuais de cada pessoa que

são relevantes para o desenvolvimento de

planos de intervenção individual

adequados.

Do diagnóstico à avaliação 

Multidisciplinaridade: 
implicação de diferentes 

profissionais:

- Neurologistas

- Psiquiatras

- Psicólogos

- Terapeutas da fala

- Fisioterapeutas

- Terapeutas ocupacionais

- Assistentes sociais

Multiprocedimental:

- Questionários

- Entrevistas de diagnóstico

- Testes cognitivos

- Escalas de desenvolvimento

- Registo/Exames médicos

- Escalas de observação 
diagnóstica

-

• A avaliação é um processo multiprocedimental,

levado a cabo por uma equipa multidisciplinar:
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Avaliação vs. Diagnóstico

Os instrumentos de avaliação são mais abrangentes do que os 
instrumentos de diagnóstico.

A avaliação foca os aspetos multidimensionais que fazem de cada pessoa, 

um indivíduo único de forma a desenvolver planos de intervenção 

individuais adequados.
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Avaliação Compreensiva

• Avaliação de bebés/crianças: Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil (2ª Edição) (BSID-II)

(Bayley, 1993).

• Avaliação do desenvolvimento: Perfil Psicoeducacional - PEP 3; Escala de Griffiths

• Avaliação da comunicação: Peabody Picture Vocabulary Test (III), CDI, CCS, ESCS

• Testes cognitivos:

• Escala de inteligência de Wechsler para crianças – 3ª Edição (WISC-III) (Wechsler, 1991),

• A Escala de Merrill-Palmer de Testes Mentais (MPSMT) (Stutsman, 1931) é para crianças dos

18 meses aos seis anos de idade. O MPSMT é bastante utilizada como um instrumento de

teste não verbal para avaliar as competências visuoespaciais.

• A Leiter International Performance Scale (LIPS) (Leiter, 1948) mede a inteligência

independentemente da capacidade linguística, é para crianças com 3 ou mais anos.

• Avaliação académica: The Wide Range Achievement Teste 3 (WRAT3)

• Avaliação adaptativa: The Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow, Balla, & Cicchetti, 

1984), DABS

• Avaliação comportamental e Avaliação da família: entrevista

http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm

http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm
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• Devem ser determinados pelas necessidades e potencialidades
multidimensionais da pessoa com PEA;

• Devem considerar os diferentes contextos de vida de cada pessoa com
autismo;

• É necessário considerar a contribuição das pessoas com autismo e suas
famílias ou cuidadores para implementar os seus próprios processos de
planeamento, mantendo as expectativas realistas.

Deve existir um equilíbrio entre as expectativas e a realidade

1. Programação e formulação  de objetivos educativos

Objetivos individuais
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Protocolo de Avaliação: Avaliação Médica

• Inclui um exame médico completo: neurológico, genético, ou perda
significativa da visão ou audição. É importante detetar a possível
causa ou origem da Perturbação do Espetro do Autismo, em vez de
permanecer enquanto perturbação idiopática, assim como
eventuais comorbilidades importantes a ter em consideração.

• O desenvolvimento de rotinas de teste gastrointestinais, do trato
intestinal, dos níveis de vitaminas ou outras funções metabólicas
não é aconselhado no autismo.

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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Instrumentos de diagnóstico específico: comportamento clínico

A Entrevista para o Diagnóstico do Autismo - Revista (ADI-R) é uma entrevista

semiestruturada, baseada em investigação, para cuidadores de crianças e adultos para

os quais o autismo ou atraso global do desenvolvimento é um possível diagnóstico.

ADOS e ADOS-T são testes de observação direta, onde o participante interage com um

conjunto específico de situações sociais e comunicativas, possibilitando uma boa

amostra do seu funcionamento psicossocial global. É apresentado em quatro módulos,

de acordo com a idade e competências verbais da pessoa.

The Childhood Autism Rating Scale (CARS), ajuda a identificar crianças com autismo,

distinguindo-as das crianças com outras necessidades. Breve, conveniente e adequado

para que clínicos e educadores possam reconhecer e classificar crianças com autismo.
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Avaliação de Diagnóstico - CARS

CARS (Childhood Autism Rating Scale) é uma escala utilizada para o
diagnóstico útil em crianças. Pode também ser adaptada para
adolescentes. É de fácil administração, mesmo por profissionais sem muita
formação ou experiência (Programa TEACCH).
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Diagnóstico - CARS

• Relação com as pessoas; 

• Imitação; 

• Resposta emocional; 

• Movimentos do corpo; 

• Utilização dos objetos;

• Adaptação à mudança; 

• Resposta visual; 

• Resposta ao som; 

• Resposta ao paladar, cheiro e 
toque; 

• Medo e ansiedade;

• Comunicação verbal;

• Comunicação não verbal; 

• Nível de atividade; 

• Nível e consistência de resposta 
intelectual.

Os itens cotados na CARS incluem os seguintes critérios de comportamento 

específicos:



2016-1-ES01-KA204-025061

• Esta avaliação integra sintomas comportamentais e psiquiátricos
(ansiedade, Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção,
Perturbação Obsessiva Compulsiva, TIC (tiques), etc.) em idade
escolar.

• A realização de uma análise funcional do comportamento pode
ajudar a compreender as situações em que as dificuldades
ocorrem e indicar abordagens para ajudar as pessoas com
autismo a lidar com o seu meio ambiente.

Protocolo de Avaliação – Comportamento Clínico e
Saúde Mental

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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• Ao nível do design dos planos de

intervenção em crianças de idade

escolar e adolescentes, é necessário

determinar o seu potencial intelectual

e funcionamento, (ex.: WISC III;

Raven), bem como o nível adaptativo

(ex.: observação; questionários;

AAPEP; Vineland Adaptive Scales) em

diferentes áreas da vida.

Protocolos de avaliação de 
competências - Crianças

• No caso de crianças pequenas, a

avaliação do desenvolvimento (ex.: PEP-

3; Teste de Avaliação do

desenvolvimento; Griffiths) e o

envolvimento/formação da família são

aspetos imperativos.

• O PEP-3 (Perfil Psicoeducacional) foi

criado no âmbito do programa TEACCH.

É utilizado na avaliação de crianças (dos

6 meses aos 7 anos e meio).

Protocolos de avaliação de
competências - Adolescentes

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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• Estão disponíveis uma variedade de testes diferentes,
dependendo da idade e nível de competências da pessoa
(ex.: Preverbal Communication Schedule (PVCS); TALC).

• De forma a obter uma avaliação completa da comunicação
funcional do indivíduo, a avaliação deve incluir: as
competências de comunicação não verbais, compreensão,
expressão e uso pragmático da linguagem.

Protocolo de avaliação - Linguagem

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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Protocolo de Avaliação – Funcionamento da família

A avaliação das necessidades e pontos fortes dos membros da família é
essencial para o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais eficazes.

Tudo ou cada situação pode ser utilizado para estimular a comunicação e
estabelecer pontes para relacionamentos sociais significativos e autonomia.

É importante para compreender o funcionamento da família como um sistema
nas suas dimensões, relações e alianças entre os seus membros;

O papel desempenhado por uma irmã, irmão, pai, mãe ou avô pode ser
determinante.

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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Protocolo de avaliação – Avaliação Funcional

A diversidade de necessidades escolares, domésticas
e na comunidade implica um processo de avaliação,
planeamento e monitorização compreensivo e
individualizado.

O sucesso da execução do plano educativo requer o
input e participação de ambos os profissionais e os
membros da família.

Esta abordagem combinada permite obter informação
acerca da linha de base e performance individual do
aluno.

Desafio da 

avaliação

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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As técnicas psicológicas e educacionais dirigidas às pessoas com

perturbações do desenvolvimento focam-se tipicamente em três objetivos

principais:

1. Observação e avaliação dos repertórios comportamentais, durante os

testes estandardizados;

2. Análise dos relatos dos pais/professores e dos dados da criança e

construção de um perfil de pontos fortes e fragilidades;

3. Síntese dos resultados para apoiar o diagnóstico e guiar as

intervenções educativas.

1. Programação e formulação de objetivos educativos 

Protocolo de avaliação – Avaliação Funcional
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Técnicas e procedimentos da avaliação funcional 

A análise funcional sistemática do desempenho e comportamento é considerada uma
componente essencial da avaliação educativa compreensiva. (Durand & Crimmins,
1987).

A identificação das variáveis que contribuem para a comunicação eficaz das

pessoas com autismo pode facilitar as decisões clínicas em áreas de aquisição de

competências e redução de comportamentos problema.

A utilização das técnicas de avaliação do comportamento na programação

educacional fortalece os processos de planeamento, programação, monitorização

e os resultados de intervenção educativa.

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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A fim de desenvolver uma avaliação individualizada eficaz, é necessário

realizar uma avaliação abrangente e multidimensional para além do

diagnóstico. Deste modo, é importante verificar a história clínica e recolher

informações úteis de uma forma específica a partir de diferentes áreas

cognitivas e sociais (desenvolvimento, comunicação, comportamento

adaptativo, problemas sensoriais, inteligência, funcionamento da família, jogo,

etc.).

Avaliação abrangente e multidimensional

1. Programação e formulação de objetivos educativos 
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2. Tipos de apoio

Conteúdos

• O modelo de qualidade de vida
• Apoios multimodais
• Apoios dentro do Sistema de saúde
• Apoios no Sistema educativo:

• Primeira infância – Intervenção precoce
• Relacionamentos
• Comunicação
• Competências sociais

• Adolescência e idade adulta

• Redes sociais - formais e informais 
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BEM ESTAR MATERIAL E FÍSICO

DIREITOS E INCLUSÃO

AUTODETERMINAÇÃO

BEM ESTAR

SUBJETIVO

Uma maior compreensão das

necessidades das pessoas

com autismo e outras

perturbações fez com que os

decisores políticos e

profissionais passassem de

uma perspetiva médica para

um modelo de participação

social de tratamento.

Modelo de qualidade de vida in 

Shallok

2. Tipos de apoios 
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INSPSIC

A avaliação multidisciplinar e o 

planeamento levam a apoios de 

tipo multimodal

Input de saúde:
Exames médicos 
complementares;

Regulação de funções mentais; 
Avaliação clínica e intervenção

Input educacional:
Adaptação aos ambientes 

de aprendizagem; 
conteúdos e processos de 

inclusão

Input social:
Família;

Política social;
Apoios sociais; 
Tutoria social;

Mudanças de fora para 
dentro

2. Tipos de apoios
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Apoios dentro do Sistema de Saúde

Os apoios dentro do sistema de saúde diferem de país para país. Contudo,

o processo de diagnóstico e avaliação é semelhante e tem sempre

participação médica. Muitas vezes, os pais, cuidadores e professores estão

em contacto com o pediatra.

Sinais de alerta precoces na criança: contacto visual pobre, sorriso social

reduzido; balbuciamento diminuído; resposta social reduzida; dificuldade no

desenvolvimento da linguagem, no jogo e na manutenção das interações

sociais.

2. Tipos de apoios
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Apoios dentro do Sistema de Saúde

Os serviços de saúde em conjunto com a educação dão:  

Apoio a crianças e adolescentes em idade escolar.

Os serviços de saúde em conjunto com os serviços sociais dão:

Apoio aos centros de dia e ocupacionais e aos lares e residenciais 

para pessoas com deficiência e incapacidade.

Os serviços de saúde necessitam de providenciar o apoio necessário às

pessoas com perturbações ao longo das suas vidas.

2. Tipos de apoios
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Apoios dentro do Sistema de Saúde

Os profissionais a cargo de um plano individual para uma pessoa

com autismo necessitam de encontrar formas de comunicar e articular

a intervenção com os pais, neuropediatria/psiquiatria, psicologia,

outros terapeutas e profissionais da equipa multidisciplinar.

Em Portugal, estas equipas incluem: membros das equipas de Intervenção

Precoce (ELI - Serviços sociais) que irão acompanhar a educação e

tratamento da criança no Jardim de infância ou Pré-escolar, membros dos

Centros de Recursos para a Inclusão da escola (CRI – Ministério da

Educação), ou outros profissionais da comunidade apoiados.

2. Tipos de apoios
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Apoios dentro do Sistema de Saúde

Hospitais, centros clínicos e associações de pais podem por

vezes proporcionar o contacto com grupos de pais, escolas e

respostas sociais, assim como sessões para ajudar pais a lidar com

as suas crianças com autismo ou questões específicas,

promovendo também o apoio educacional e social.

Algumas crianças podem ser assistidas em centros

específicos ou em casa através de programas terapêuticos

elaborados dentro do Sistema de saúde (ex.: DIR e o Floortime,

em Portugal).

2. Tipos de apoios



2016-1-ES01-KA204-025061

Ao longo dos anos, as escolas públicas têm vindo a fazer adaptações a nível
físico, humano e curricular para que cada aluno, independentemente da sua
condição, possa ter acesso a uma educação adequada no Sistema de Ensino
regular.

De uma forma gradual, os anos de escolaridade tornaram-se anos de inclusão
social para os alunos com PEA.

A educação tornou-se também um conceito ao longo da vida, e a aprendizagem e
formação para pessoas com autismo evoluíram através de melhores respostas
para os adolescentes e adultos com formação especial e necessidades
ocupacionais.

Em Portugal, quase um terço dos estudantes (27.8%) no Sistema de escola
pública em 2016/2017 tinha necessidades de educação especiais.

Apoios dentro do Sistema de Educação

2. Tipos de apoios
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2. Tipos de apoios

Apoios dentro do Sistema de Educação

Os serviços de educação em conjunto com os serviços de saúde

possibilitam:

Apoio a crianças e adolescentes em idade escolar.

Os serviços de educação em conjunto com os serviços sociais possibilitam:

Apoio a centros de dia e lares residenciais para pessoas com deficiência.

Os serviços de educação e aprendizagem são necessários para 

as pessoas com perturbações ao longo da sua vida
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Prioridades educacionais 
dos alunos com PEA

• Ensino da comunicação

• Desenvolvimento interpessoal

• Cuidados com o indivíduo: 
abordagem ecológica

• Diferenciação pedagógica

• ”Aprender como aprender”

Principais recursos

• Apresentação visual das tarefas e
instruções

• Estruturação dos espaços físicos

• Utilização de horários; planos de
trabalho: quando, onde e como as
tarefas se irão desenrolar

• Acesso fácil às aprendizagens por
computadores

Apoios dentro do Sistema de Educação
2. Tipos de apoios
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Programa TEACCH – Métodos de Ensino Estruturado

A maioria das escolas de ensino regular que integram alunos com autismo

adotam estratégias universais do Programa TEACCH.

TEACCH: Tratamento e Educação de Crianças com Autismo e outras

Perturbações da Comunicação

Enfoque nas competências intelectuais das pessoas com autismo: memória,

interesses especiais; processamento visual e adesão a rotinas.

É centrado nas estratégias e princípios da estruturação dos contextos

educativos, horários e atividades de forma a promover a autonomia e

socialização dos alunos com PEA.

Apoios dentro do Sistema de Educação
2. Tipos de apoios
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Construindo/Estabelecendo Relações

Primeira infância – Intervenção Precoce 

INSPSIC

• Aceitação; Intimidade; Empatia

• Regulação de humor

• Regulação de pensamentos

• Ultrapassar obstáculos

• Conversa partilhada

• Promoção da expressão de necessidades, desejos e ideias

2. Tipos de apoios
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A maioria das crianças com autismo que não possuem um discurso

funcional necessitam de melhorar a sua comunicação utilizando sistemas

de comunicação aumentativa (Howlin, 1998).

O apoio verbal é muito útil para ajudar a desenvolver as competências

comunicacionais. Os diversos modos de comunicação alternativa fazem uso

de imagens para apontar, assinalar, dispositivos de comunicação

eletrónica, e sistemas de imagem ou símbolos.

Primeira infância – Intervenção Precoce  

Modos de comunicação aumentativa e alternativa 

2. Tipos de apoios
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Primeira infância – Intervenção Precoce

Modos de comunicação alternativa e aumentativa

2. Tipos de apoios

PECS (Sistema de comunicação por troca de imagens, Bondy & Frost,

1994) é um Sistema utilizado com crianças de idade pré-escolar e pessoas

com autismo não verbais com baixas competências de comunicação

funcional.

O objetivo do PECS é a aquisição rápida por parte de crianças de

determinadas competências chave de comunicação especialmente no início

da comunicação, no intercâmbio social (Bondy, 1996).
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Primeira infância  – Intervenção Precoce

Desenvolvimento de competências sociais

2. Tipos de apoios

As competências sociais são todos os comportamentos necessários para ter
sucesso na presença de outras pessoas ou para afetar o comportamento dos outros:

• Seguir regras sociais;

• Aceitar sugestões dos outros;

• Iniciar uma interação;

• Responder de forma apropriada;

• São competências importantes que afetam o comportamento em relação aos
outros: incluindo a higiene, postura e expressão facial.
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Primeira infância – Intervenção Precoce

Desenvolvimento de competências sociais

2. Tipos de apoios

As competências sociais abrangem todas as áreas curriculares.

Todas as competências práticas têm uma componente social. Inclui o Ensino

específico de normas e significados culturais.

Tem de ser dada prioridade às áreas interpessoal e comunicação (Jordan, R.,1997).

As competências funcionais e de vida devem estar presentes desde o início.
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Primeira infância – Intervenção Precoce

Desenvolvimento de competências sociais

2. Tipos de apoios

Os pais e profissionais referem frequentemente que as crianças com autismo possuem
muitas competências que não utilizam. Quando os elementos sociais são ensinados como
parte de um conjunto concreto de scripts e competências, estes podem ser aplicados de
melhor forma pela criança.

O desenvolvimento de um currículo de competências sociais para crianças inclui:

• Os princípios de desenvolvimento do crescimento de uma criança normal;

• As características de aprendizagem das crianças com autismo;

• Os componentes ambientais que afetam a aprendizagem e o desempenho;

• Validade social das metas curriculares.
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Primeira infância – Intervenção Precoce

Desenvolvimento de competências sociais 

2. Tipos de apoios

Os currículos que foram eficazes no ensino de competências sociais têm

elementos em comum:

1. Preparação das crianças pequenas para as exigências sociais da escola,

incluindo as competências necessárias nas salas de aula de ensino regular.

As competências funcionais têm de ser ensinadas de forma a que

correspondam ao nível de desenvolvimento de cada criança.

2. Utilização de estratégias comportamentais para as competências sociais a

atingir, integrando-as no currículo e ensinando-as de forma explícita através

da modelagem, estímulo e reforço social.
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Primeira infância – Intervenção Precoce

Desenvolvimento de competências sociais

2. Tipos de apoios

3. Ensino de competências sociais em contextos onde as crianças com

autismo interagem com os pares que não possuem perturbações.

Benefícios para as pessoas:

• Prática nas rotinas sociais;

• Reforço mais natural para os seus esforços;

• Mais exposição a modelos de referência (ensino através dos pares);

• Mais oportunidades para generalizar as suas competências.
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Primeira infância – Intervenção Precoce

Desenvolvimento de competências sociais

2. Tipos de apoios

O plano de apoio pode incluir a colaboração por parte dos pares. Promoção de
situações de ensino pelos pares. Desenvolvimento de situações de jogo e utilização
do jogo no currículo. (Jordan, R. e Libby, S.,1997):

O jogo simbólico pode ser ensinado; melhora as oportunidades para o envolvimento
social com os outros; pode ajudar nas competências concetuais e cognitivas.

As atividades de jogo podem ser utilizadas para envolver a criança emocionalmente e
promover a recetividade ao desenvolvimento interpessoal.

O jogo pode prevenir perturbações secundárias através da participação em eventos
sociais e culturais.



2. Tipos de apoios

Apoios dentro do Sistema de Educação

Os planos individuais devem ter por base a ecologia.

As competências funcionais são necessárias para uma participação 
independente na vida enquanto adulto na comunidade social;

Os adultos com perturbações intelectuais comórbidas e limitações 
impostas pela idade mental necessitam de planos individuais apropriados 
à idade cronológica, tanto quanto possível.

Adolescência e Idade Adulta

2016-1-ES01-KA204-025061



Funcionalidade baseada

nos currículos para

pessoas mais velhas

com autismo

2. Tipos de apoios

Apoios dentro do Sistema de Educação

FuncionalidadeComunicação

Competências 
académicas 
funcionais 

Competências 
sociais

Autonomia na 
comunidade

Autodefesa Lazer

Saúde e 
segurança

Independência

Competências de 
vida diária

Trabalho / 
Ocupação

2016-1-ES01-KA204-025061
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Adolescência e Idade Adulta

2. Tipos de apoios

• Na adolescência e vida adulta, o modelo de qualidade de vida envolve a articulação com

diferentes apoios sociais e apoios comunitários:

• Bem-estar físico e material: Acesso às condições de habitação/vida com uma ampla rede de

apoio: cuidados básicos nas residências, apoio intermitente para a vida independente;

• Desenvolvimento pessoal: A necessidade de continuidade, educação permanente; possibilidades

ocupacionais incluindo centros de dia estruturados, emprego protegido e especializado,

oportunidades de emprego com qualquer apoio adicional necessário.

• Relações interpessoais: Acesso ao apoio para permitir a participação e inclusão na vida

comunitária. Empoderamento para a autodeterminação e representação.

• Autodeterminação: Acesso à proteção legal e benefícios; Leis europeias para os cidadãos com

deficiências.

Apoios dentro do Sistema de Educação



2016-1-ES01-KA204-025061

Redes formais de apoio social – Exemplos em Portugal

Sistema Nacional de Intervenção precoce - SNIP – Lei nº 281/2009

Sistema de Educação Inclusiva – Lei nº 54/2018

Qualidade de certificação de respostas sociais – Referencial de 

serviços sociais, 2003

Apoios de emprego – IEFP – Decreto n.º 128/2009 

2. Tipos de apoios
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• Permite aos membros a partilha dos seus sentimentos e respostas

emocionais

• Amplia as suas redes sociais enquanto inclui outras famílias

• Pode ser um enfoque para programas educacionais em curso

• Promove atividades sociais para a família

• Ajuda os pais a aprender como utilizar os recursos da comunidade

2. Tipos de apoios
Redes informais de apoio social – Famílias e grupos de apoio
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Conteúdos

• Formulação do plano individual

• Formulação de objetivos educativos

• Planeamento

• Monitorização

• Avaliação

• Estratégias para promover a participação do indivíduo e da família

3. Processos de planeamento
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Um plano individual deve:

• Identificar o aluno

• Explicitar a elegibilidade das condições para o plano individualizado

• Explicitar as acomodações e medidas de apoio planeadas

• Quando necessário, explicitar o currículo implementado

• Explicitar os critérios de avaliação

• Indicar os profissionais, parceiros e outras pessoas responsáveis

3. Processos de planeamento
Formulação do Plano individual



2016-1-ES01-KA204-025061

Como foi dito, a formulação de bons objetivos educativos implica a consulta de várias

informações multidisciplinares.

A formulação e o planeamento necessitam de considerar as escolhas e

preferências dos alunos com autismo e as suas famílias, bem como apoiar a tomada

de decisões sempre que necessário.

Implica também a recolha e observação de informação válida de diferentes

contextos do aluno e a formulação de estratégias explícitas individualizadas.

As boas metas educacionais individualizadas dão informação sobre onde o aluno

está, assim como a sua zona de desenvolvimento proximal.

3. Processos de planeamento
Formulação de objetivos educativos
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• Os objetivos educativos apropriados devem ser comportamentos

observáveis, mensuráveis e competências que promovam a

autoindependência e a responsabilidade social.

• Na educação especial, estes objetivos devem ser passíveis de

serem atingidos num período de tempo definido (ex.: semestre;

ano) e espera-se que afete a participação dos alunos na

educação, comunidade e vida familiar.

3. Processos de planeamento
Formulação de objetivos educativos
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3. Processos de planeamento
Planeamento

Os bons métodos de planeamento ajudam os cuidadores e professores a gerir

melhor as atividades, rotinas e acomodações individualizadas, aos materiais e

procedimentos, e assim obter melhores resultados.

Os documentos de planeamento, cronogramas e adaptações planeadas devem

ser articuladas com os planos individualizados dos alunos.

Os processos de planeamento devem continuar a envolver os alunos, os seus

recursos pessoais e os recursos da comunidade de forma a promover a

participação na implementação dos objetivos educativos.
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A monitorização deve permitir:

• Ajustar a progressão ao ritmo da pessoa com autismo

• Considerar a progressão de acordo com os resultados pessoais

• Por vezes, um pequeno progresso é uma grande vitória

• As pessoas com autismo podem ser aprendizes morosos num assunto e

muito competentes em outros

• Não compare os resultados de pessoas com autismo com os outros pares

• Pessoas diferentes necessitam de apoios diferentes

3. Processos de Planeamento
Monitorização
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A avaliação dos objetivos multidisciplinares nos planos dos alunos

com PEA deve incluir áreas curriculares específicas:

• Competências sociais: para aumentar a participação na família, escola e

comunidade (ex.: imitação, iniciações sociais e resposta aos adultos, interação

com os pares e irmãos);

• Linguagem expressiva, competências de comunicação não verbal, ou um

sistema de comunicação funcional;

• Competências motoras finas e grossas para atividades funcionais adequadas à

idade;

3. Processos de planeamento

Avaliação
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A avaliação dos objetivos multidisciplinares deve incluir:

• Competências cognitivas específicas: incluindo conceitos básicos,

competências académicas, raciocínio ou funções executivas;

• Intervenção comportamental: visa a substituição de comportamentos

problemáticos por comportamentos mais apropriados e convencionais;

• Gestão do tempo/tarefa e competências organizacionais: e outros

comportamentos que estão na base do sucesso nas salas de aula de educação

regular (ex.: completar uma tarefa de forma independente, seguindo instruções

num grupo, pedindo).

Por vezes, um pequeno progresso é uma grande vitória

3. Processos de planeamento 
Avaliação
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3. Processos de planeamento

Numa recente pesquisa levada a cabo em Espanha, os profissionais 

que trabalham com pessoas com PEA partilharam os seus resultados:

• As estratégias que utilizam para promover a participação do indivíduo e da família nos

processos de planeamento, monitorização e avaliação

• Como partilham informação válida para a tomada de decisão

• Como adaptam de forma contínua os processos de intervenção para um aluno em

particular/família

• Os bons resultados que esta equipa de trabalho promove

EATAPI (2014)
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Indicadores                                                  Facilitadores

Comunicação – Eu tomo

atenção ao que a família tem

para dizer, eu tento ser

eficiente ao transmitir ideias à

outra pessoa de uma forma

clara e acessível. Eu ajo com

assertividade, colocando-me

no lugar do outro.

▪ Eu escuto ativamente a família (51.7%).

▪ Eu mostro respeito pelos seus comentários e observações

acerca da pessoa com PEA (34.5%).

▪ Eu adapto a minha linguagem ao nível do interlocutor

(29.3%).

▪ Eu pergunto se eles entenderam o que foi exposto (19.0%)

▪ Outros (44.8%).

▪ Eu facilito para que a família possa expressar qualquer

preocupação ou dúvida.

▪ Eu presto atenção aos gestos e postura corporal, tentando

estar de acordo com a situação.

▪ Quando algo é difícil de explicar eu utilizo exemplos

concretos ou lápis e papel para clarificar.

▪ No final das reuniões com as famílias eu peço feedback

sobre a minha forma de comunicar, discurso, respeito pela

vez de falar, etc.

3. Processos de planeamento
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Indicadores Facilitadores

Confiança: Eu proporciono um

clima onde transmito à família

segurança e confiança para a

partilha de informação,

emoções e preocupações.

▪ Eu falo abertamente sobre as minhas limitações e

possibilidades de apoio, assim como não dou falsas

expectativas (20.7%).

▪ Eu confirmo as suas preocupações como algo normal

(17.2%).

▪ Eu aceito todos os comentários de forma positiva (13.8%).

▪ Eu cumpro com a minha parte do trabalho acordado

(12.1%).

▪ Encorajo a família a continuar (10.3%).

▪ Eu evito expressões como “nada acontece, não se

preocupe” (3.4%).

▪ Outros (39.7%).

▪ Eu aceito as sugestões da família como algo construtivo.

▪ Reforço os seus interesses e o seu progresso.

▪ Eu sou realista e ao mesmo tempo positivo; encorajo a

pessoa a participar e transmito a importância do trabalho em

equipa.

▪ Eu proporciono um ambiente confortável demonstrando

proximidade e normalidade.

▪ Eu faço comentários diários e coloquiais, mostrando

naturalidade ao nível da atitude na relação família-

profissional.

3. Processos de planeamento
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Indicadores Facilitadores

Formação eficiente para as

famílias: Eu ajudo a família a

adquirir competências ou

informação de forma a que

sejam capazes de atingir as

necessidades da criança.

▪ Eu ensino ferramentas às famílias e providencio-lhes formação (25.9%).

▪ Eu ajudo-os a ter acesso à informação sobre os recursos (13.8%).

▪ Eu certifico-me de que houve uma aprendizagem adequada por parte da

família (12.1%).

▪ Eu tenho em consideração quais os aspetos educacionais em que tem

interesse e / ou de que necessita. Eu privilegio a sua aprendizagem (12.1%).

▪ Eu faço-lhe perguntas sobre as suas necessidades e preocupações para lhe

proporcionar meios adequados à sua situação (10.3%).

▪ Outros (25.9%).

▪ Eu estabeleço objetivos e ofereço serviços e apoios destinados à formação

da família.

▪ Eu explico sempre a razão das minhas ações baseada na compreensão das

competências, interesses, motivações e peculiaridades da criança, porque o

que mais me interessa é que eles “aprendam a pensar” como as suas

crianças fazem.

▪ Eu estou à procura de aprender em contextos naturais e muitas vezes com

eles, nós trabalhamos juntos.

▪ Reforço sempre os seus esforços, salientando as qualidades que eles têm.

▪ Eu utilizo o Método Socrático, fazendo-lhes perguntas para que eles mesmos

cheguem à conclusão, com isto aumento o seu sentido de capacitação.

▪ Eu faço uma reflexão conjunta em relação aos registos de comportamento, ou

visualizo em conjunto vídeos que forneçam feedback sobre situações reais.

3. Processos de planeamento
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Indicadores Facilitadores

Respeito: Eu mostro respeito

pelas diferentes opiniões e

pontos de vista da família, a

minha atitude reflete o respeito e

possibilita à família expressar-se

livremente. Eu sou formal

seguindo as obrigações e

compromissos.

▪ Eu tento não desqualificar as opiniões da família (27.6%).

▪ Eu mostro interesse nas respostas familiares (25.9%).

▪ Eu aceito os diferentes pontos de vista (24.1%).

▪ Outros (12.1%).

▪ Eu faço com que toda a equipa de profissionais compreenda a

posição da família e as razões das suas decisões, mesmo se

não são partilhadas.

▪ Eu sou empático e simpático para com a família e não faço

julgamentos dos seus comportamentos e comentários.

▪ Eu compreendo que a vida da família foi significativamente

afetada pela criança com autismo.

▪ Eu assumo que cada família pode estar num nível diferente de

aceitação em relação à perturbação da criança.

▪ Eu aceito a visão que a família e a pessoa com autismo têm em

relação à sua vida.

3. Processos de planeamento
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Indicadores Facilitadores

Equidade nas decisões: Eu

envolvo a família na tomada de

decisões relacionada com a

sua criança, pois acredito que

a família e os profissionais,

levando sempre em conta a

opinião da pessoa com

autismo, necessitam de

participar nesta tarefa de igual

forma.

▪ Antes de tomar qualquer decisão relacionada com a criança, eu levo

em consideração e informo sempre a família e a pessoa

(preocupações, interesses, opiniões…) (19.0%).

▪ Eu destaco a importância da opinião da família (12.1%).

▪ Eu tento não tomar parte de ninguém quando existem conflitos

(12.1%).

▪ Relativizo a minha opinião como profissional e foco-me num ponto de

vista concreto partilhado com a família (10.3%).

▪ Outros (19.0%).

▪ Contraste/diferenças/oposição das decisões com a família.

▪ Eu deixo explícito que o trabalho tem de ser em equipa.

▪ Eu forneço sempre a informação de que necessita para facilitar a

participação e para que se sinta seguro.

▪ Analisamos os prós e contras das decisões na perspetiva da pessoa

e da análise do ambiente.

▪ Eu enfatizo a ideia de que eles são “peritos nas suas crianças” e que

podem ser peritos em teoria e metodologias.

▪ Eu tento orientar mas não condicionar a tomada de decisão com

base nas minhas opiniões.

3. Processos de planeamento
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Indicadores Facilitadores

Outros
Os indicadores referidos na secção “outros” estão incluídos em outras

dimensões (10.3%).

3. Processos de planeamento

contínua
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Conteúdos:

• Monitorização periódica das necessidades de apoio;

• Métodos de avaliação validados.

4. Planeamento e avaliação de objetivos e resultados
individuais
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O modelo de intervenção multidisciplinar preconiza a existência de uma articulação

entre todas as modalidades de apoio que um determinado aluno com PEA necessita.

No plano individual deve estar prevista uma monitorização periódica com todos os serviços

de apoio e partes interessadas. O planeamento e monitorização dos objetivos individuais têm

de ter em conta os novos desenvolvimentos na saúde dos alunos, assim como na condição

pessoal ou social (ex.: incluindo relatórios técnicos; acompanhamento de alunos ao hospital;

círculo de amigos).

A monitorização periódica de objetivos e resultados com todos os profissionais envolvidos

pode às vezes destacar novos objetivos, adaptações ou tipos de apoio num plano individual.

4. Planeamento e avaliação dos objetivos e resultados
individuais

Monitorização periódica das necessidades de apoio



2016-1-ES01-KA204-025061

A monitorização periódica dos objetivos e apoios individuais é uma parte essencial do plano

individual.

A monitorização e avaliação podem ser feitas com referência à quantidade ou critério, tal

como no exemplo abaixo.

O planeamento dos objetivos individuais tem de ser feito de forma a incluir indicadores sólidos

das necessidades específicas, escolhas e sucesso do indivíduo. Aqui está um exemplo:

4. Planeamento e avaliação dos objetivos e resultados
individuais

Monitorização periódica das necessidades de apoio

Em sala, o aluno revela Sempre

75- 100%

Muitas 

vezes

50- 75%

Às vezes

25- 50%

Nunca

0- 25%

Interesse

Cumprimento de regras

Autonomia

Cooperação
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O método de análise funcional ABA é uma abordagem muito eficaz para planear e avaliar objetivos

específicos num plano individual, em especial nos planos que correspondem a áreas curriculares

alternativas.

Esta abordagem integra 4 passos principais:

Observação: Recolha de informação sobre o que a criança faz de forma espontânea, num dado

contexto/tarefa/situação: estabelecer uma linha de base;

Motivação: Observação dos interesses da criança, incluindo-os nos objetivos de aprendizagem e processos;

Controle de estímulos/ Adaptações: Gestão do acesso a motivadores e reforços à medida que o aluno

progride;

Generalização: Análise de uma competência, onde esta é totalmente adquirida apenas quando o aluno a

aplica de forma autónoma em todos os contextos físico e social.

4. Planeamento e avaliação dos objetivos e resultados
individuais

Métodos de avaliação validados



2016-1-ES01-KA204-025061

Observação e motivação: estabelecimento de uma linha de base

Controle de estímulos / acomodações: Identificação da zona de desenvolvimento/aprendizagem

proximal do aluno; planeamento dos progressos proximais do aluno, definição e avaliação dos

indicadores

Generalização: Avaliação dos progressos do desempenho dos alunos. Prever que uma competência

apenas é totalmente adquirida quando o estudante a aplica de forma autónoma em todos os contextos.

4. Planeamento e avaliação dos objetivos e resultados
individuais

Métodos de avaliação validados

Na sala de aula, o estudante revela Linha de 

base

37%

Progresso 

pretendido

50%

Progresso 

alcançado

63%

Taxa de 

sucesso

100%

Interesse

Cumprimento de regras

Autonomia

Cooperação
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Aprendemos bastante sobre as práticas que são apoiadas pelo conhecimento científico atual, bem
como as que não são apoiadas.

Este conhecimento não foi ainda incorporado na prática geral ao longo da Europa.

As recentes revisões da evidência base para intervenções para pessoas com PEA concluem que:

Existem relativamente poucos programas que vão de encontro aos critérios metodológicos
necessários quando se avaliam as intervenções baseadas na medicina.

A evidência base para as diferentes intervenções está a melhorar através de um número crescente
de estudos de comparação bem conduzidos. Até ao momento, os programas de intervenção que
envolvem abordagens comportamentais, e os programas com ênfase no desenvolvimento das
competências sociais e comunicacionais parecem ser os programas mais solidamente baseados na
evidência.

• .

Prática baseada em evidências, intervenções para apoiar

as pessoas com autismo

5. Boas práticas
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Prática baseada em evidências, intervenções para

apoiar as pessoas com autismo

No entanto, existem muitos outros elementos que são importantes para melhorar os

resultados a longo prazo:

1. Educação – o mais cedo possível, com especial atenção para o desenvolvimento social,

comportamental, académico e comunicacional, proporcionado no ambiente mais restrito

pelos profissionais com conhecimento e compreensão tanto do autismo como do aluno

enquanto indivíduo;

2. Apoio comunitário acessível em termos de serviços adequados, bem informados e

diversificados que ajudarão cada indivíduo a realizar o seu potencial e a atingir os

alvos ao longo da vida;

3. Acesso a toda a gama de tratamentos que estão disponíveis para a população em geral.

5.Boas práticas
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Prática baseada em evidências, intervenções para

apoiar as pessoas com autismo

As intervenções que são mais apoiadas pela evidência como sendo exemplos de boas

práticas, incluem quatro princípios fundamentais:

1. Individualização: Não existe um tratamento único que seja igualmente eficaz para todas as

pessoas com PEA. A diversidade dentro do espectro, bem como as competências individuais,

os interesses, a visão de vida e as circunstâncias exigem que haja personalização;

2. Estrutura: Requer a adaptação do ambiente para maximizar a participação de cada

indivíduo, oferecendo diversos graus de previsibilidade, estabilidade e meios de comunicação

mais eficazes. É igualmente importante estabelecer objetivos claros a curto e longo prazo,

definir de que forma esses objetivos vão ser alcançados e monitorizar os resultados dos

métodos escolhidos para alcançar esses objetivos;

5. Boas práticas
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Prática baseada em evidências, intervenções para apoiar

as pessoas com autismo
As intervenções que são mais apoiadas pela evidência como sendo exemplos de boas
práticas, incluem quatro princípios fundamentais (cont.):

3. Intensidade e generalização: As intervenções utilizadas não devem ser esporádicas ou de curta
duração, mas sim aplicadas de forma sistemática e diariamente, em diferentes contextos e pelas
pessoas que vivem e trabalham com a pessoa com autismo. Isto irá assegurar que as competências
adquiridas em contextos mais estruturados possam ser também mantidas em situações da vida real;

4. Participação da família: Ao longo de toda a infância e ao longo da vida, os pais devem ser
reconhecidos e valorizados como elementos chave de qualquer programa de intervenção. A
informação, formação e apoio, sempre contextualizados nos valores e cultura da família, devem ser o
denominador comum de qualquer intervenção profissional.

5. Boas práticas
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Intervenções que envolvem famílias de pessoas com

autismo

1. O reconhecimento do autismo como uma condição com importantes consequências
educacionais é o primeiro passo para criar uma boa prática.

2. Transferir o conhecimento para as boas práticas: competências de observação,
capacidade para motivar e envolver; o conhecimento de como estruturar situações de
promoção da aprendizagem.

3. A boa prática deve envolver o julgamento profissional e a capacidade para ajustar o
programa de intervenção de forma a atender às necessidades (passíveis de mudança) da
criança e da situação.

5. Boas práticas
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Intervenções direcionadas para as famílias

• Comunicação e coordenação: prestar atenção às preocupações da família e fornecer

explicações claras e de fácil compreensão, mostrar empatia.

• Confiança: transmitir confiança e segurança à família.

• Formação efetiva: ajudar os pais/cuidadores a adquirir conhecimento e competências.

• Respeito: mostrar respeito pela sua opinião e idiossincrasia.

• Envolver famílias no processo de tomada de decisão.

• Integrar as famílias como parceiros na educação da sua criança.

5. Boas práticas
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A informação, formação para as famílias

e o estabelecimento de processos

específicos de orientação, coordenação,

diálogo e formação com enfoque na

interação e comunicação é algo decisivo

desde os estágios precoces do

desenvolvimento.

É também importante encorajar o

contacto com outros pais, facilitando a

criação de redes de apoio naturais entre

as famílias. (AETAPI, 2014)

5. Boas práticas

• Considerar a unidade familiar como um foco de

intervenção;

• Centrar-se na promoção das competências e pontos

fortes da família, e não apenas da pessoa com

deficiência;

• Há uma implicação real no planeamento de apoios e

serviços;

• O profissional orienta a família na aquisição de

competências fundamentais na resolução autónoma

de diferentes situações.

Modelo de intervenção baseado na família
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Promoção integral da inclusão das pessoas com autismo na

comunidade

5. Boas práticas

As práticas para a inclusão de pessoas com autismo na comunidade devem ser coerentes e

abrangentes em todos os contextos:

• Inclusão na família, com os irmãos, avós, primos, tios;

• Inclusão na escola, com os pares, professores, toda a população do contexto escolar;

• Inclusão no trabalho, outros trabalhadores, empregadores, outras pessoas;

• Inclusão na comunidade: lojas, supermercados, museus, concertos, desporto, trabalho

voluntário, clubes de jovens.

Para alcançar os objetivos educativos gerais

precisamos de práticas inovadoras
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Promoção integral da inclusão das pessoas com autismo na
comunidade

O que a família deve fazer para manter as pessoas da comunidade felizes:

• Entender de que forma a pessoa com autismo pode contribuir para a felicidade da família;

• Aprender como podem desenvolver os seus pontos fortes;

• Aprender a entender os comportamentos de desafio;

• Aprender como ignorar/ reduzir/ mudar os comportamentos de desafio;

• Promover a necessidade de comunicação;

• Ensinar competências sociais.

5. Boas práticas
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Promoção integral da inclusão das pessoas com autismo na
comunidade

Inclusão na escola:

• Aprender e brincar com outras crianças;

• Os professores e alunos têm de entender como é que o aluno com autismo pode 

contribuir para a aprendizagem e para a vida deles;

• Conhecimento de diferentes perspetivas de visão perante o mundo; 

• Diferentes formas de aprendizagem e relacionamento interpessoal.

5. Boas práticas
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• 10 PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA:

• Tirar os rótulos da porta (e dos alunos);

• Tirar os rótulos dos professores;

• Estabelecer uma filosofia escolar de cuidados;

• Ter em consideração toda a equipa;

• Formar a escola como uma comunidade;

• Honrar e celebrar a diversidade;

• Pensar o currículo de forma abrangente;

• Cooperação no stress mais do que competição;

• Empoderamento de todas as pessoas na escola;

• Sonhar, ter senso de humor e não desistir!!                          (Joaquin Fuentes, 2000)

5. Boas práticas
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Promoção integral da inclusão das pessoas com autismo na 
comunidade

Inclusão no trabalho:

• As pessoas com autismo necessitam de apoio:

• para arranjar e manter um trabalho;

• para saber como podem delinear planos para o

futuro;

• para perceber quais as suas potencialidades;

• Para perceber quais as suas dificuldades e

necessidades;

• Para receber educação e formação;

• Para ganhar experiência ao nível do trabalho;

5. Boas práticas

• para se candidatar a ofertas de trabalho e ir a
entrevistas;

• para perceber como deve falar com as outras
pessoas no local de trabalho;

• para ter uma pessoa de apoio;

• para ajudá-los a defender os seus direitos no local
de trabalho;

• para ajudar outras pessoas no local de trabalho a
compreenderem as pessoas com autismo.
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Promoção integral da inclusão das pessoas com 
autismo na comunidade

Para que a promoção integral da inclusão em toda a comunidade seja possível, todos os seus

envolventes necessitam de compreender as pessoas com autismo:

• a sua forma diferente de comunicar e brincar;

• a sua forma diferente de trabalhar;

• a sua participação única nas atividades de trabalho;

• a vantagem da sua colaboração;

• o seu valor no trabalho.

5. Boas práticas
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Cooperação

Para que a promoção integral da inclusão das pessoas com autismo em toda a comunidade seja
possível, deve existir uma cooperação verdadeira entre todos os participantes no processo:

• Em casa: todos os membros da família, amigos, vizinhos;

• Na escola: professores, pares, toda a população da escola, as famílias das outras crianças;

• Nos serviços da comunidade: na piscina, no clube de desporto, nas lojas;

• Nos transportes públicos; no autocarro da escola;

• Nos hospitais e centros de saúde.

Todas as pessoas na comunidade devem cooperar e acreditar na importância da sua contribuição para a
inclusão de cada pessoa como um membro da comunidade.

5. Boas práticas
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6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos 

das pessoas com autismo 

As pessoas com autismo têm os mesmos direitos do que qualquer outro cidadão. É importante
estar consciente de alguns conceitos e tópicos chave:

• Modelo social de deficiência e inclusão

• Papel dos serviços de apoio

• Carta dos Direitos das Pessoas com Autismo

• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

• Empoderamento das pessoas com autismo e necessidade de apoiar adequadamente as 
tomadas de decisão

• Importância da consciencialização e compreensão e da luta contra a estigmatização

Carta dos Direitos das Pessoas com Autismo



Apoiar o “Modelo Social da Deficiência”

Modelo Médico Modelo Social

Ênfase na deficiência

(perspetiva negativa)

Pessoa com deficiência como

objeto de assistência

(paciente)

Serviços à medida das

incapacidades

Ênfase no potencial

(abordagem positiva)

Pessoa com deficiência como um

sujeito com direitos humanos e

autodeterminação (modelo social)

NADA SOBRE NÓS SEM NÓS

Programas à medida das

necessidades individuais

Autism
Europe

Modelo médico versus Modelo social da 
deficiência
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O Modelo Médico da deficiência encara a deficiência como um “problema” que diz respeito ao
indivíduo com deficiência.

Não é encarado como um assunto que diga respeito a mais ninguém senão ao indivíduo afetado.

Por exemplo, se um aluno numa cadeira de rodas não for capaz de entrar num edifício por causa
dos degraus, o modelo médico sugere que a causa é a cadeira de rodas e não a existência dos
degraus.

A abordagem do Modelo Médico.

É baseada na convicção de que as dificuldades associadas à deficiência devem ser totalmente
derivadas da pessoa com deficiência.

A pessoa com deficiência deve fazer um esforço extra (talvez em tempo e/ou dinheiro) para
assegurar que não perturba mais ninguém.

O Modelo Médico da deficiência

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos

das pessoas com autismo
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Modelo social da deficiência

O modelo social da deficiência, em contraste, encara os degraus como a barreira incapacitante.

O modelo social defende a ideia que é a sociedade que incapacita as pessoas, desenhando tudo 
para ir ao encontro das necessidades da maioria das pessoas que não tem deficiência.

O modelo social reconhece que a sociedade pode fazer muito para reduzir e, em última instância, 
remover algumas destas barreiras incapacitantes e que essa tarefa é da responsabilidade social, 
mais do que da pessoa com deficiência.

A abordagem do modelo social é mais inclusiva. Existe um pensamento proativo em relação a 
resolver o modo como as pessoas com deficiência podem participar nas atividades nas mesmas 
condições do que as pessoas sem deficiência.

Devem ser feitos certos ajustes mesmo quando isso implica tempo ou dinheiro, para assegurar 
que as pessoas com deficiência não são excluídas. 

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos

das pessoas com autismo
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Promover a inclusão na sociedade

A inclusão em todas as áreas da vida é um elemento básico dos direitos humanos.

Para assegurar a inclusão, algumas pessoas com autismo necessitam de um alto nível de
apoio, requerendo então:

• serviços de qualidade intensivos e permanentes orientados para as suas necessidades
específicas;

• planeamento e coordenação intensivas através das autoridades principais, ministérios e
prestadores de serviços tanto a nível nacional como local;

A sua qualidade de vida está muito dependente da disponibilidade de serviços adequados e de
qualidade que dêem resposta às suas necessidades e das suas famílias.

(Coe Committee Of Ministers’ Recommendation on Disability Action Plan 2006-2015)

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos

direitos das pessoas com autismo
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Uma abordagem ao autismo baseada nos direitos:

A Carta dos Direitos das Pessoas com Autismo

No anos 90, o Autisme-Europe adotou uma carta dos direitos para as pessoas com autismo.

Foi um passo importante em relação a uma abordagem baseada nos direitos.

A Carta dos Direitos das Pessoas com Autismo foi aprovada pelo Parlamento Europeu como

Declaração Escrita em 1992.

Mais tarde, em 2015, outra Declaração Escrita sobre o Autismo foi aprovada pelo Parlamento Europeu

(018/2015).

O Parlamento recomenda aos Estados Membros que implementem estas recomendações nos seus

países.

As Recomendações não têm força de lei.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos

das pessoas com autismo
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Uma abordagem à Deficiência baseada nos Direitos:
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD) entrou em vigor em 2008.

É um instrumento com força de lei que foi largamente ratificado (por todos os Estados Membros da União Europeia

exceto a Irlanda, e pela União Europeia como organização regional).

A CRPD é baseada na abordagem da deficiência nos direitos humanos, distanciando-se do modelo médico. Esta

mudança é profunda e muitas vezes é definida como uma mudança de paradigma.

O Protocolo Opcional, assinado por 92 Estados, é também um tratado internacional. Estabelece 2 procedimentos,

tendo como meta o fortalecimento da monitorização e implementação da Convenção:

• petições a nível individual à Comissão da União Europeia reclamando a violação dos seus direitos;

• uma investigação dando à Comissão da União Europeia autoridade para inquirir sobre violações graves ou

sistemáticas da Convenção.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos

das pessoas com autismo
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Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência

Obrigações Gerais

“Os Estados Partes comprometem-se a assegurar e promover o pleno

exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para

todas as pessoas com deficiência sem qualquer discriminação com base na
deficiência. “ (Artigo 4)

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos

direitos das pessoas com autismo
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Uma abordagem da deficiência baseada nos direitos

No alvo da abordagem da deficiência baseada nos direitos está o reconhecimento de que as pessoas com

deficiência são sujeitos ativos com direitos iguais e não meramente pessoas com necessidades e passivos
recipientes de ajuda.

A Convenção das Nações Unidas dirige-se a todas as áreas da vida.

Implica: Inclusão completa e participação para todas as pessoas com deficiência através de: 
• Instrumentos legais;
• Políticas;
• Provisões e serviços.

Oportunidades iguais em todas as áreas da vida: 
• Educação;
• Formação profissional e emprego;
• Cuidados de saúde (incluindo diagnóstico adequado);
• Habilitação, etc.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos

das pessoas com autismo



Empoderamento das pessoas com autismo

Artigo 12 UNCRPD Reconhecimento igual perante a lei 

1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito ao reconhecimento  
perante a lei da sua personalidade jurídica em qualquer lugar.

2. Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm capacidade jurídica, em 

condições de igualdade com as outras, em todos os aspetos da vida.

3. Os Estados Partes tomam medidas apropriadas para providenciar acesso às pessoas com deficiência 
ao apoio que possam necessitar no exercício da sua capacidade jurídica.

2016-1-ES01-KA204-025061

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos

das pessoas com autismo



Empoderamento das pessoas com autismo

Artigo 12 UNCRPD Reconhecimento igual perante a lei (cont.)

4. Os Estados Partes asseguram que todas as medidas que se relacionem com o exercício da capacidade

jurídica fornecem as garantias apropriadas e efetivas para prevenir o abuso de acordo com o direito

internacional dos direitos humanos. Tais garantias asseguram que as medidas relacionadas com o exercício

da capacidade jurídica em relação aos direitos, vontade e preferências da pessoa estão isentas de conflitos

de interesse e influências indevidas, são proporcionais e adaptadas às circunstancias da pessoa, aplicam-

se no período de tempo mais curto possível e estão sujeitas a um controlo periódico por uma autoridade ou

órgão judicial competente, independente e imparcial. As garantias são proporcionais ao grau em que tais
medidas afetam os direitos e interesses da pessoa.
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6. Direitos, empoderamento, monitorização dos

direitos das pessoas com autismo
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Empoderamento das pessoas com autismo

Artigo 12 UNCRPD Reconhecimento igual perante a lei 

As pessoas com deficiência – autismo em particular – podem necessitar de apoio para exercer a sua

capacidade legal. Para assegurar a efetividade dos direitos e a competência para exercer a sua

capacidade legal, a Convenção das Nações Unidas prevê que as pessoas com deficiência possam ter

o direito a receber apoio.

Contudo, manter a completa capacidade legal de um indivíduo com deficiência deve estar

sempre no centro do processo quando alguém está a apoiar uma pessoa com deficiência a tomar

uma decisão, ou é delegado para tomar uma decisão no lugar da pessoa com deficiência. Assim, e à

luz da Convenção, as diligências devem ser aplicadas de modo a atuar no melhor interesse da

pessoa apoiada.

A tomada de decisão apoiada deve sempre partir da premissa da completa e igual capacidade
legal da pessoa com deficiência, incluindo as que têm níveis de deficiência severos e profundos.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos

direitos das pessoas com autismo
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Empoderamento das pessoas com autismo

Tomada de decisão apoiada

Para alguns adultos com autismo e capacidades intelectuais severas que são incapazes de avaliar as

consequências e implicações de algumas das suas ações (ou inações) pode ser necessário um alto nível de

apoio. Mesmo quando um indivíduo necessita de um alto nível de apoio na maior parte ou em todas as áreas

da vida incluindo apoio na tomada de decisões, os Estados devem tomar medidas adequadas para assegurar

que a capacidade legal do indivíduo é mesmo assim beneficiada igualmente em relação às outras pessoas.

Em relação às pessoas com autismo, o apoio no exercício da capacidade legal deve ser não só baseado no

conhecimento pessoal do indivíduo, mas também no conhecimento dos métodos de comunicação
alternativa e aumentativa.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos

direitos das pessoas com autismo



2016-1-ES01-KA204-025061

Empoderamento das pessoas com autismo

Tomada de decisão apoiada

O apoio às pessoas deve ser selecionado pelo indivíduo com deficiência ou pela sua família, sempre

que possível. Pode ser uma vantagem se a pessoa de apoio conhecer o indivíduo pessoalmente há um

período significativo de tempo. De qualquer modo, a pessoa com deficiência deve ter a possibilidade de

estabelecer uma relação de confiança com a sua pessoa de apoio. Deve haver também possibilidade de

atribuir várias pessoas de apoio a um indivíduo, especialmente às pessoas com deficiência intelectual

severa e profunda quando um grupo de apoio conhece as diferentes capacidades do indivíduo e pode
melhor conjugar todas as necessidades de apoio a essa pessoa.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos

direitos das pessoas com autismo



2016-1-ES01-KA204-025061

Empoderamento das pessoas com autismo

Tomada de decisão apoiada (cont.)

De modo a evitar conflitos de interesse entre uma pessoa com autismo e o seu apoiante, a pessoa de

apoio nunca deve estar ligada a um serviço de psiquiatria, autoridade governamental ou um fornecedor de

serviços do qual a pessoa com deficiência seja dependente em outra qualquer situação (por exemplo,
habitação, educação ou serviços de saúde).

No caso de surgir algum conflito, e para assegurar os vencimentos da pessoa de apoio, devem existir ou

ser estabelecidos procedimentos administrativos facilmente acessíveis para a pessoa assistida e a sua
família.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos 

direitos das pessoas com autismo
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Empoderamento das pessoas com autismo

Tomada de decisão apoiada: salvaguardas adequadas

A Convenção das Nações Unidas requer que sejam postas em prática salvaguardas adequadas e efetivas para

prevenir a exploração e o abuso no exercício da capacidade legal pelas pessoas com deficiência. É

especialmente necessário em relação às pessoas com autismo que necessitam de um alto nível de apoio

em todas as áreas da vida e requerem sempre essas salvaguardas.

A Convenção das Nações Unidas acrescenta que as salvaguardas devem ser proporcionais e adequadas às

circunstâncias da pessoa. Isto significa que as salvaguardas devem ser maiores para as pessoas com um grau

mais severo de deficiência ou maiores necessidades de apoio, tais como são muitas pessoas com autismo. As

salvaguardas devem ser maiores quando são efetuadas decisões mais importantes sobre a vida da pessoa.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos

direitos das pessoas com autismo
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Empoderamento das pessoas com autismo

Tomada de decisão apoiada: proteção adequada (cont.)

Proteção pode incluir: um procedimento para avaliação cuidadosa das necessidades atuais de apoio,

re-examinação periódica das medidas de apoio adotadas e um mecanismo para as pessoas com

deficiência ou os membros da sua família fazerem um apelo para mudar uma decisão que foi feita. As

proteções devem ser separadas dos mecanismos de apoio porque devem proteger a pessoa com

deficiência de qualquer exploração ou abuso da parte dos apoiantes.

6. Direitos, empoderamento, monitorização dos direitos das 
pessoas com autismo



2016-1-ES01-KA204-025061

Bibliografia

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.

Autism – Europe. (2007). Position paper on care for persons with Autism Spectrum Disorders.
Autism – Europe AISBL.

Berkell, D. E. (1992). Instructional Planning: Goals and Practice. In Autism - Identification, Education
and Treatment (pp. 89-105). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

De Clerq, H. (2003). Ensinar a reconhecer, nomear, compreender e comunicar emoções.
Experiências e introspecções do meu filho Thomas. Livro de Actas. Proceedings 7th International
Autism – Europe Congress. Centro de Congressos de Lisboa, Portugal, 14-16 Novembro 2003. p.
233.

De Clerq, H. (2003). Teaching to recognize, name, understand and communicate emotions.
Experiences and insights from my son Thomas. Livro de Actas. Proceedings 7th International Autism
– Europe Congress. Centro de Congressos de Lisboa, Portugal, 14-16 Novembro 2003. p. 233.



2016-1-ES01-KA204-025061

Goehner, A. L. (2007, December 24). Autistic Kids: The Sibling Problem. Time Magazine, 170(26).
Disponível através do seguinte link:
http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1698128,00.html

Handleman, J. S. (Ed.). (1992). Assessment for Curriculum Planning. In Autism - Identification,
Education and Treatment (pp. 77-88). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Jordan, R., & Jones, G. (1999). Meeting the needs of children with Autistic Spectrum Disorders.
London: David Fulton Publishers.

Jordan, R., & Powell, S. (1995). Understanding and Teaching Children with Autism. N.p.: John Wiley
& Sons LTD.

Mundy, P., & Sigman, M. (1989). Specifying the Nature of the Social Impairment in Autism. In Autism
Nature Diagnosis & Treatment (pp. 3-21). New York: The Guilford Press.

Olley, G., & Stevenson, S. E. (1989). Preschool curriculum for children with autism. In Autism Nature
Diagnosis & Treatment(pp. 346-366). New York: The Guilford Press

Bibliografia

http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1698128,00.html


2016-1-ES01-KA204-025061

Bibliografia
Powell, S., & Jordan, R. (1997). Autism and Learning - A guide of good Practice. London: David
Fulton Publishers.

Powell, T.H., Hecimovic, A., Christensen, L. (1992). Meeting the Unique Needs of Families in Dianne
E. Berkell (edit) AUTISM, Identification, Education and Treatment. USA: Lawrence Erlbaum
Associates Pub.

Pozo, P. et al. (2014). Estudio sobre las relaciones de colaboración entre profesionales y familias de 

personas con trastorno del espectro del autismo (TEA): la perspectiva de los profesionales

Siglo Cero. 45(2)250.19-56

Schilmans, C., Vermeulen, P. (2003). Colaboração entre pais e profissionais: Uma pedra
fundamental no desenvolvimento da qualidade dos serviços: I: O modelo. Livro de Actas.
Proceedings 7th International Autism – Europe Congress. Centro de Congressos de Lisboa,
Portugal, 14-16 Novembro 2003. p. 235.

Schilmans, C., Vermeulen, P. (2003). Collaboration between parents and professionals: a
cornerstone in the development of quality of services: I: The model. Livro de Actas. Proceedings 7th
International Autism – Europe Congress. Centro de Congressos de Lisboa, Portugal, 14-16
Novembro 2003. p. 235.



2016-1-ES01-KA204-025061

Bibliografia

Van Bourgandien, M. E., & Mesibov, G. B. (1989). Diagnosis and Treatment of Adolescents and 
Adults with Autism. In Autism Nature Diagnosis & Treatment (pp. 367-385). New York: The Guilford 
Press.

Wetherby, A. M. (1992). Facilitating Language and Communication Development in Autism: 
Assessement and Intervention Guidelines. In Autism - Identification, Education and Treatment (pp. 
107-134). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.



2016-1-ES01-KA204-025061

Links

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol   (2006). United Nations. 
[http://www.un.org/development/dese/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html]

United Nations Enable. Rights and Dignity of Persons with Disabilities. [http://www.un.org/disabilities]

http://www.un.org/development/dese/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.un.org/disabilities


2016-1-ES01-KA204-025061

Recursos

Autism – Europe. (2009). AUTISM AND WORK - Together We Can. A report on good practices in employment 
for people with autism from across Europe. Autism – Europe AISBL.

Autism – Europe. (2009). PERSONS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS – Identification, Understanding, 
Intervention. Autism – Europe AISBL.

Autism – Europe. (2009). Pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo – Identificação, Compreensão, 
Intervenção. Autism – Europe AISBL.

European Parliament (2015) Written Declaration on Autism of the European Parliament. Brussels: European 
Parliament.

European Parliament (1996). Charter of Rights for Persons with Autism. Written Declarations of the European 
Parliament. Brussels: European Parliament.

Parlamento Europeu (1996). Carta para as pessoas com autismo. Written Declaration of the European 
Parliament. Brussels: European Parliament.



2016-1-ES01-KA204-025061

Recursos

Instituto Nacional Para a Reabilitação. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo 
Opcional. 2nd ed., Lisboa, INR, 2010

AETAPI - Grupo de Trabajo sobre Familia, Asociación Española de Profesionales del Autismo (2014)



2016-1-ES01-KA204-025061

The IPA + Partnership



2016-1-ES01-KA204-025061

Principais autores:

Isabel Cottinelli, Rita Soares, Inês Neto, Aurélie Baranger, Cristina 

Fernández & Haydn Hammersley

Colaboradores:

Celia Gil, Christian García, Conchita Garate,, Sunčica Petrović, Nenad 
Glumbić, Milica Jacevski, José Luis Cuesta & Ascensión Doñate



2016-1-ES01-KA204-025061

Aviso Legal
O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso dos conteúdos que refletem 

apenas a visão dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da 
informação nele contida.


