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TEA APRENDIZAGEM E 
COMPORTAMENTO - 
INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS
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 OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS.

 Planejamento em parceria com a 
família.

 Birras, medo e nervosismo.

 Higiene.

 Comportamento em ambientes públicos.

 Tolerância, ansiedade, aguardar a vez.

 Estereotipias.

 Sono e alimentação.

 Recusa para escrever.

 Dificuldades para aprender 

 Mediação escolar

 Adaptações curriculares

 hipersensibilidade  



   Como começa a aprendizagem e a 
interação social saudável?



      O TEA é neurobiológico, portanto, 
inato.



   Adaptações curriculares múltiplas



     Construção da identidade quando há 
dificuldades na interação social. 



    Escrita 



 Em quais 
situações 
precisamos 
intervir ?

Na aprendizagem formal e 
informal.

No cotidiano- ambiente social 
e atividades de vida autônoma.

No comportamento- aquisição 
de habilidades sociais.



continuação

Limites da mediação escolar.

Estratégias para desenvolver o 
pensamento lógico e a 
flexibilidade.

Avaliação do Perfil 
Psicoeducacional do aluno



 
Planejamento 
em parceria 
com a família.

Prioridades Papel de cada membro familiar

Psicoeducação Plano de metas em todos os 
ambiente e tempo de conquista

Planejamento do futuro



 Birras, medo 
e nervosismo

Relações com a 
linguagem

Interação social e 
aprendizagem

Hipersensibilidade



     Higiene
Banho Escovação de dentes

Lavar as mãos Uso do banheiro

Desfralde



  
Comportamento 
em ambientes 
públicos.

Espaços de lazer e 
alimentação

Residência de 
familiares.

Viagens



  Tolerância, 
ansiedade e 
estereotipias

Esperar a vez.

Ansiedade em 
ambientes diversos

A função das 
estereotipias



 Por que ele 
não aprende?

 Rastreamento do repertório pedagógico.

 Avaliação do perfil Psicoeducacional.

 Necessidade e limites da mediação.





  Estratégias 
para 
desenvolver 
o 
pensamento 
lógico.

Ensinar a pensar 

Ensinar a resolver 
problemas



   
Flexibilidade

Empatia

Desenvolvimento das 
condutas simbólicas

A importância para a 
aprendizagem



         Amparos legais

 Nota técnica número 4/ MEC- Proibição do pedido  de laudo como condição 
para matrícula.

 Diretrizes nacionais para a Educação Especial / 2001/ 2009

 Avaliação para a identificação das necessidades educacionais especiais- 
1994/1997 


