Meu Perfil

Escolar

Uma ferramenta simples e eficaz
para ser apresentada à equipe
equipe escolar e colegas, com
informações gerais a respeito do
Transtorno do Espectro Autista e
características pessoais da criança.

Deborah Kerches

Objetivo do material
Sabemos que um ambiente escolar acolhedor e
humanizado garante inúmeras possibilidades de
aprendizado e desenvolvimento social e relacional para
as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Mas, muito além disso, propicia que todos os alunos
tenham oportunidades únicas de aprender mais sobre
diversidade, amor, respeito – o que garante que se
tornem adultos muito mais empáticos e capazes de
fazer a diferença na sociedade.
O conhecimento a respeito do Transtorno do Espectro
Autista é o melhor caminho para uma inclusão
verdadeira, e estratégias a fim de garantir maior
compreensão e acolhimento podem e devem ser
utilizadas por todos os envolvidos na comunidade
escolar.
Os pares (da mesma idade) têm um papel
importantíssimo na vida da criança com TEA,
especialmente quando pensamos no ambiente escolar.
Devem ser orientados em relação a isso e
constantemente incentivados por meio de atividades
que ensinem sobre inclusão, empatia e acolhimento.
É essencial que os pais/cuidadores e a equipe
multidisciplinar que assiste a criança mantenham um
diálogo contínuo com a escola, buscando transmitir o
máximo de informações possíveis. Da mesma forma, é
muito importante que os professores estejam abertos a
conhecer todos os seus alunos de forma individual e
saibam reconhecer como cada um aprende.
Por tudo isso, uma ficha de apresentação do(a) aluno(a)
com TEA mostra-se como uma ferramenta interessante
para que, nas mais diversas situações, essa criança possa
ser melhor compreendida e acolhida, tanto pelos
colegas como pelos educadores, além de auxiliar no seu
Plano de Ensino Individualizado.

Como utilizar este material
A seguir, você encontrará páginas que deverão ser completadas com características e preferências
da criança, além de um espaço que aborda algumas das particularidades do espectro autista de
forma geral.
Recomendo que essa atividade de completar as informações pessoais já seja feita de forma
prazerosa entre a criança e os pais/cuidadores, o que também ajudará na preparação para a
vivência escolar.

DICAS
do que incluir na ficha
Quanto mais informações precisas sobre a criança
forem inseridas, maior será a utilidade dessa ficha de
apresentação na escola.
Na hora de complementar as informações,
utilizem-se de uma linguagem clara, leve e acessível,
sempre com foco no acolhimento, para que as
outras crianças possam compreender melhor o que
está sendo apresentado. Uma dica é usar pistas
visuais para melhor compreensão!
Em relação à alimentação, é essencial dizer se existe
alguma alergia alimentar e, caso a criança apresente
seletividade alimentar, pontuar os alimentos
preferidos e aqueles que possam causar alguma
aversão. (Uma sugestão para a escola é usar desse
momento da alimentação para tentar introduzir
novos alimentos caso a criança seja seletiva,
contando com orientações da equipe
multidisciplinar).
Na parte “Eu não gosto”, vale inserir tanto questões
relacionadas ao brincar como ações que, por algum
motivo, incomodem, desorganizem a criança,
causem medo, entre outros.
Nos campos “O que sei fazer” e “O que ainda não sei
fazer” incluam, entre outros pontos, habilidades
relacionadas à independência e autonomia: se a
criança sabe se vestir, se despir, colocar e tirar os
sapatos, comer sozinha, beber em um copo, se
limpar sozinha, se já foi desfraldada etc.

Informem ainda se a criança possui interesses
restritos e alterações sensoriais (como, por exemplo,
aversão ao toque, a determinados sabores, odores
ou texturas dos alimentos; hipersensibilidade a
barulhos ou iluminação etc.).
Se houver, destaquem também situações que
costumam deixar a criança nervosa/desregulada
(como, por exemplo, a mudança de rotina).
No espaço “Mais sobre mim”, acrescentem todas as
características que julgar importante, como, por
exemplo, aquelas relacionadas a possíveis
estereotipias, à maneira de se comunicar e se
relacionar, entre outras.
No campo “Como você pode me ajudar”, enumere
dicas para que os colegas e/ou a equipe escolar
possa acolher da melhor maneira a criança em
diferentes situações. Peça, por exemplo, que falem
com calma e sejam diretos; que mostrem figuras ou
desenhos para dizer o que esperam dela; que a
levem para um ambiente mais calmo quando tiver
agitada; que aguardem um pouco mais para que ela
responda o que lhe foi perguntado; que expliquem
para os outros sobre particularidades do espectro
autista e não deem risada dela, entre outras
sugestões. Essas, porém, são apenas algumas
referências, pois a proposta é que a ficha seja a mais
personalizada possível.

Oi, amigos!
Esse sou eu!!!!
SUA
FOTO
AQUI

Meu nome é: ________________________________________________________
Eu tenho ________ anos.
Frequento a Escola __________________________________, turma __________
Minha mamãe se chama_______________________________________________
Meu papai se chama __________________________________________________
Estou muito feliz de estar com vocês!!
Eu estou no espectro autista e gostaria de compartilhar algumas particularidades com vocês.
O Transtorno do Espectro Autista é uma condição do neurodesenvolvimento. Pessoas com
autismo, como eu, possuem características próprias e inatas que nos proporcionam um jeito único
de aprender, de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, superarmos desafios e vivermos a vida.
Tenho dificuldades em me comunicar e interagir, e meu comportamento muitas vezes é mais
rígido e repetitivo. Tudo isso é característica dessa condição.
Posso ter dificuldades em reconhecer e interpretar algumas expressões e emoções, brincar de faz
de conta, compartilhar brincadeiras... Mas, adoraria aprender e brincar com vocês! E sei que vocês
também aprenderão coisas muito legais comigo! Podemos ser grandes amigos!
É legal que vocês saibam também que uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista nunca será
igual à outra. Afinal, somos todos únicos! Por isso, a seguir vou falar mais sobre minhas
características, o que gosto de fazer e o que não gosto!

Vamos lá!
Eu gosto de brincar com (os seguintes objetos e brinquedos):

Eu não gosto de:

O que eu gosto de comer:

O que não gosto de comer:

O que eu já sei fazer:

O que ainda não sei fazer:

Eu tenho interesse restrito em:

Eu tenho algumas questões sensoriais, como:

Eu posso ficar nervoso e me desregular se:

Mais sobre mim:

Como você pode me ajudar:

Informação importante quanto ao uso de máscara:
A Lei n.14.019/2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em
espaços públicos e privados acessíveis ao público, no seu Artigo 3º, inciso 7º, dispõe que “A obrigação prevista no caput
deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com
deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de
proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com
menos de 3 (três) anos de idade”.
Informe a escola e leve a declaração médica, caso seu(ua) filho(a) não consiga fazer uso da máscara de proteção.
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"Meu cérebro funciona de forma diferente,
mas meu coração sente como o seu!"

