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QUAL O OBJETIVO DE ENSINARMOS LÍNGUA 
PORTUGUESA, COMUNICAÇÃO E 
LINGUAGEM?

• O objetivo maior é desenvolver no sujeito a capacidade de se 

comunicar de todas as formas. De ser leitor e também autor, 

certo?

• Mas diante do TEA, temos um grande desafio....



A COMUNICAÇÃO NO TEA!

• É uma das principais dificuldades do quadro do TEA. Ou a 

comunicação é inexistente ou  ineficiente. Então, como ensinar 

a língua Portuguesa?

• Vamos passo a passo... Começando pela alfabetização...

• Elegemos alguns temas para tratar nesta aula, pois uma das 

disciplinas que mais temos conteúdos para ensinar na escola é 

a Língua Portuguesa.



LEITURA E INTERPRETAÇÃO

• É o princípio de tudo! O entendimento de todas as demais 

disciplinas depende da Língua Portuguesa e da boa capacidade 

de interpretação.

• Vamos estruturar esta aula por situações.

•



QUANDO O ALUNO NÃO É ALFABETIZADO 

• Precisaremos verificar se ele possui as competências para 

iniciar o processo de alfabetização.

• Caso não tenha: trabalhar as habilidades prévias para a leitura 

e escrita       ( este é um estudo a parte).



QUANDO JÁ PODE SER ALFABETIZADO

• Utilizamos o método fônico que por comprovações científicas e 

empíricas tem sido o mais eficiente para alfabetizar crianças 

com dificuldades específicas e principalmente com TEA.



QUANDO O ALUNO JÁ É ALFABETIZADO.

• Ele já é de fato alfabetizado ou apenas decodifica sem a 

compreensão do que lê?

• Um aluno pode compreender, mas não interpretar. Ou seja, ele 

consegue destacar a informação do texto quando ela é explicita 

e está no corpo do texto.   



QUANDO O ALUNO JÁ INTERPRETA...

• Ele é capaz de destacar as informações diretas do texto.

• Ele é capaz de ler com fluência e precisão, sem cometer erros.

• O ritmo, a velocidade são adequadas.

• Ele consegue extrair significados do texto, ainda que a 

informação não esteja clara e objetiva no texto. 



COMO PODEMOS ADAPTAR EM TODOS OS 
CASOS

• 1) Quando o aluno ainda não é leitor- com leitura de imagens e 

situações. Podemos por exemplo apresentar uma gravura ou 

ma cena, sem muitos detalhes e perguntar: O que você vê? 

Quem está fazendo? Com quem? Onde? Quando? – O QUE A 

IMAGEM PERMITIR. ESTAMOS AQUI INICIANDO UM PROCESSO DE 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO.



QUANDO O ALUNO JÁ DECODIFICA, 
COMPREENDE, MAS NÃO INTERPRETA.

• Oferecemos inicialmente textos de apenas um parágrafo com 

no máximo três ideias e as questões para responder são de 

múltipla escolha.

• Exemplo: 

• Caio brincava:

• ( ) no parque ( ) no quintal ( ) na praça



AINDA NA FASE DA COMPREENSÃO.

• O aluno já consegue compreender e escolher a resposta 

correta, assinalando com um X. Podemos partir para o 

completamento e enquanto isso, trabalhamos a habilidade de 

escrever.

• Exemplo:  Caio brincava no _____________.



AINDA NA FASE DA COMPREENSÃO:

• O aluno já consegue completar as frases então nós vamos 

fazer perguntas e pedir respostas completas. 

• Exemplo: Onde Caio brincava?

• AGORA NÓS PODEMOS INVESTIR NA INTERPRETAÇÃO 

OFERECENDO TEXTOS COM INFORMAÇÕES QUE NÃO ESTÃO 

TÃO OBJETIVAS E POSSÍVEIS DE SEREM DESTACADAS NO TEXTO. 



TRABALHANDO COM UM TEXTO DE 
INTERPRETAÇÃO

• Vamos imaginar um caso no qual o aluno seja capaz de ler e 

interpretar, mas em função do TEA, possui dificuldades para 

manter a atenção, pois o texto é logo. Sua capacidade cognitiva 

é preservada, mas a atenção é flutuante.

• Você não precisa diminuir o grau de dificuldade do texto, mas 

no lugar de oferecer um texto de uma página inteira ou mais e 

depois as questões, a cada parágrafo, ofereceremos questões 

sobre aquele trecho lido.  



CONTINUANDO...

• Nesse caso em especial, não houve adaptação de 

complexidade e sim de FORMA. Fracionamos a tarefa e não 

eliminamos conteúdo. O objetivo foi o mesmo, modificamos a 

estratégia.

• Se o aluno possui um repertório pedagógico aquém da turma, 

então, podemos oferecer um texto com nível pedagógico 

compatível com a situação.



VAMOS FALAR UM POUCO DE GRAMÁTICA 
E SINTAXE.

• Pensem no seguinte raciocínio. Quais são as principais 

dificuldades do aluno que tem autismo? Dificuldades na 

linguagem, na interação social e na imaginação, certo? Estas 

três dificuldades afetam diretamente a aprendizagem. Em 

especial a dificuldade de interação social afetará a capacidade 

de se apropriar da cultura que há no entorno. Tudo que 

nomeamos e que utilizamos como utensílios, foi nomeado 

arbitrariamente por um  processo cultural.



SENDO ASSIM...

• Se alguém tem dificuldades na interação social, terá 

dificuldades para compreender e se apropriar da cultura 

vigente. Se isso acontece, qual o sentido das palavras 

SUBSTANTIVO, VERBO, ADJETIVO? Lembrem-se que na maioria 

das vezes o pensamento do aluno com TEA é literal. Teremos 

que fazer caminhos diferentes e ADAPATAR CADA CONTEÚDO. 

VEJAMOS OS EXEMPLOS! 



CLASSES GRAMATICAIS-POR ONDE 
COMEÇAR?

• O aluno com TEA compreende com mais facilidade a classe 

gramatical VERBOS, pois quando são ações, podemos 

demonstrar, então fará mais sentido para quem aprende.

• Como podemos adaptar?

• No lugar da definição clássica que afirma que verbo é ação, 

estado ou fenômeno da natureza, podemos iniciar apenas com 

a ideia de AÇÃO e no lugar de apenas apresentar, demosntrar.  



AINDA SOBRE VERBOS..

• Se estivermos ensinando os tempos verbais nas séries iniciais 

quando nos referimos a eles como PRESENTE, PASSADO E FUTUTO, 

para um aluno com TEA, pode não fazer sentido. Experimentem 

trocar por HOJE, ONTEM E AMANHÃ com ilustrações da sua própria 

rotina. 

• Com o decorrer dos anos de escolaridade vão se acrescentando 

outros tempos verbais e então professores e mediadores devem 

lembrar que antes de ensinar PRETÉRITO COMO SINÔNIMO DE 

PASSADO, também devem verificar se seus alunos já dominam os 

conceitos de imperfeito, perfeito e mais que perfeito.



O PROGRAMA DE ESTUDOS

• Iniciamos o exemplo de adaptação pelo verbo, mas nem 

sempre é esta a ordem dos conteúdos. Sendo assim, vamos a 

outros Exemplos de como podemos adaptar.

• SUBSTANTIVO: Vamos utilizar a palavra nome. O nome das 

coisas! É importante que seu aluno saiba nomear pelo menos 

10 objetos para que este conhecimento faça sentido 



SUBSTANTIVOS

• Quando entrarmos na classificação dos substantivos, faremos 

uma seleção do que é prioritário e dos conteúdos que 

antecedem. Por exemplo. Como ensinar o que é substantivo 

próprio e comum sem que antes os alunos aprendam letras 

maiúsculas e minúsculas?

• E talvez ainda tenhamos que ir ainda mais atrás...no lugar de 

maiúsculas e minúsculas, letras grandes e pequenas. Sem 

subestimar a capacidade dos nos alunos, mas sempre 

verificando. O que ele teria que aprender antes para chegar a 

esta compreensão? 



ADJETIVOS

• Para um aluno com TEA você pode utilizar este termo, mas se 

observar que há dificuldades, pode trocar por características e 

se ainda assim o termo for complexo, pode perguntar ao aluno 

“como ele é? Como ela é?”. Veja as três situações.

• João é alto.  Qual é o adjetivo? Ou.. Qual a característica de 

João? Ou... João é alto! Como ele é? 



AGORA VAMOS VER ALGUNS EXEMPLOS DE 
EXERCÍCIOS ADAPTADOS.

• Ordem alfabética:  Podemos ensinar da mesma forma que 

ensinamos a todos os alunos, mas em se tratando de TEA, é 

importante que você se pergunte se o seu aluno já aprendeu 

numerais ordinais, pois se não entender antes este conceito, 

ele não entenderá primeira letra, segunda letra etc.

• Tonicidade: Nós podemos substituir as classificações de 

oxítona, paroxítona e proparoxítona por SÍLABA MAIS FORTE, 

MAS MAIS UMA VEZ, PERGUNTE-SE: meu aluno sabe o que é 

forte ou fraco? Mais e menos?    



PONTUAÇÃO

• Em casos te TEA apresentamos primeiro primeiramente 

exclamação e interrogação, pois estão relacionados a 

expressões emocionais. Para isso é importante verificar se o 

aluno possui a leitura de expressões faciais. Depois que ele 

compreender a finalidade desses dois pontos e entenderem a 

convenção da utilização, ensinamos os demais. 



SUJEITO E PREDICADO

• Utilizaremos “quem fez” para ilustrar o sujeito e “o que fez” 

para ilustrar o predicado.

• Antes de ensinar sintaxe, verificar se o aluno já adquiriu a ideia 

de palavra e frase. Se ao escrever consegue separar os 

elementos ou faz aglutinações.



• Até a próxima aula!


