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Projeto Área 4 
A Educação Física numa Unidade de Ensino Estruturado – Perturbação do Espetro

Autismo

1 Introdução

No âmbito da área 4 (relação com a comunidade) inserida no estágio pedagógico

do Mestrado em Ensino da Educação Física no ensino Básico e Secundário, surgiu o

Projeto  “A  Educação  Física  numa  Unidade  de  ensino  Estruturado  –  Perturbação  do

Espetro Autismo”. Este projeto iniciou-se após uma conversa do orientador da escola

com o diretor da Escola Básica e Secundária de Gama Barros. O mesmo é desenvolvido

na Escola Básica Nº 1 do Cacém, pertencente ao agrupamento de escolas D. Maria II. 

O presente projeto tem como finalidade o desenvolvimento de aulas que ajudem a

estimular e desenvolver a motricidade dos alunos. Esse trabalho é desenvolvido uma vez

por semana, durante uma hora às terças-feiras das 9:30 às 10:30.

Este projeto está dividido em duas partes distintas principais, em que na primeira

apresentamos uma fundamentação teórica,  onde referimos o que é o autismo, a sua

etiologia ou possíveis causas, bem como as principais características dos autistas. Nos

pontos seguintes são apresentados os aspetos a ter em conta no trabalho a desenvolver

com estes indivíduos e de que maneira os mesmos podem beneficiar com a prática de

Educação Física.

Posteriormente,  é  apresentada  uma  caracterização  da  população-alvo,  dos

recursos disponíveis na escola e quais os objetivos/competências a desenvolver durante

as sessões ao longo do ano letivo.
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2 Fundamentação teórica

2.1 O que é o autismo
O termo “autismo” é oriundo da palavra grega “autos” que significa “próprio” ou “de

si mesmo”, acrescido do sufixo “ismo” que remete para a ideia de orientação ou estado,

de estar absorvido em si próprio. 

De acordo com Jordan (2000),  o  autismo é uma perturbação severa do neuro-

desenvolvimento  e  exterioriza-se  através  de  dificuldades  muito  específicas  na

comunicação e na interação,  associadas a dificuldades em utilizar  a imaginação,  em

aceitar alterações de rotinas e ligadas à exibição de comportamentos estereotipados e

restritos. Estas perturbações implicam um défice no pensamento e uma especificidade no

modo de aprender que comprometem, em particular,  o contacto e a comunicação do

indivíduo com o meio.

Segundo o Ministério da Educação (2008), o autismo é comummente reconhecido

como um síndrome pertencente ao grupo de perturbações coletivamente designadas por

Perturbações Globais do Desenvolvimento (PGD). Contudo, importa salientar que o

termo Perturbações  Globais  do Desenvolvimento  é  usado  para  descrever  o  autismo,

atualmente designado por  Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), bem como

um  conjunto  de  PGD  não  autistas  (tal  como  a  perturbação  autística,

perturbação/síndrome de Asperger,  a  síndroma  perturbação desintegrava da segunda

infância, perturbação global do desenvolvimento sem outra especificação/autismo atípico

e síndrome de Rett).

As  PEA  são  disfunções  graves  e  precoces  do  neuro-desenvolvimento  que

persistem ao longo da vida, podendo coexistir com outras patologias.

Segundo  Oliveira  (2005),  continua  ainda  por  definir  qual  a  etiologia  exata  que

provoca um quadro clinico de autismo. Porém, parece ser consensual que este tipo de

perturbação poderá ser originada por vários fatores (fatores genéticos, pré e pós natais,

com  uma  combinação  complexa  que  leva  a  uma  grande  variação  na  expressão

comportamental). Os PEA são caraterizados por uma tríade clinica de perturbações que

afetam as áreas da comunicação, interação social e comportamento.

De acordo com o mesmo autor, a designação de espectro do autismo refere-se a

uma condição  clínica  de alterações  cognitivas,  linguísticas  e  neuro  comportamentais,

pretendendo caracterizar o facto de que, mais do que um conjunto fixo de características,

esta parece manifestar-se através de várias combinações possíveis de sintomas num

contínuo  de  gravidade  de  maior  ou  menor  intensidade.  Utiliza-se  com  frequência  o

autismo como sinónimo do espectro das perturbações. Conhecer esta variabilidade de
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combinações  é  imprescindível  para  compreender  as  pessoas  com  autismo  e  as

diferentes  necessidades  individuais.  É  importante  perceber  que  estes  indivíduos

manifestam um conjunto de sintomas que permite realizar um diagnóstico clínico, não

existindo duas pessoas afetadas do mesmo modo, e neste sentido,  estes podem ser

muito diferentes entre si.

Embora não se saiba ao certo qual o número de indivíduos com autismo existente

em todo o mundo, estudos recentes revelam que a sua prevalência é de 1 em cada mil,

ocorrendo predominantemente no sexo masculino,  numa escala de três rapazes para

uma rapariga (Ministério da Educação, 2008).

2.2 Etiologia ou possíveis causas
O problema da etiologia do autismo é um tema para o qual ainda não há

uma resposta convincente. Várias teorias têm surgido desde 1943, apresentando

diferentes fatores a partir  de diversos prismas  biopsico-socioculturais descritos

por Kaplan & Sadock (1999).

2.2.1 Fatores psicodinâmicos e familiares 
A princípio,  pensava-se que a negligência dos pais  ou mesmo o pouco

interesse  genuíno  pelos  filhos  determinasse  esta  patologia.  Estudos

subsequentes  demonstraram  que  este  fator  não  exerce  influência  na

determinação desta patologia, sendo, no entanto, uma causa de agravamento dos

sintomas.

2.2.2  Fatores neurológicos e biológicos 
O  transtorno  e  os  sintomas  autistas  estão  associados  a  lesões

neurológicas, notoriamente Rubéola congênita, Fenilcetonúria (PKU), Esclerose

Tuberosa e Síndome de Rett.

2.2.3 Fatores genéticos 
De  acordo  com  estudos  realizados,  vários  tipos  de  autismo,  estão

associados ao cromossoma 15, mais especificamente a um gene que controla um

neurotransmissor  chamado  de  Gaba,  o  qual  "desligaria"  as  células  cerebrais.

Mas, segundo a geneticista Margaret Pericak-Vance essa pode ser apenas uma

das  causas  do  autismo,  que  provoca  desordem  e  propicia  comportamentos
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compulsivos  e  ritualistas.  Outros  estudos  clínicos  também  sugerem  que  os

membros não-autistas das famílias compartilham vários problemas de linguagem

e cognitivos com a pessoa autista, porém, de forma atenuada.

2.2.4 Fatores Imunológicos 
Algumas  evidências  indicam  que  incompatibilidade  imunológica  entre  a

mãe e o embrião ou feto pode contribuir para o autismo. Os linfócitos de algumas

crianças autistas reagem com os anticorpos da mãe, levantando a possibilidade

de  os  tecidos  neurais  embrionários  ou  extraembrionários  estarem  danificados

durante a gestação.

2.2.5 Fatores perinatais 
No  período  perinatal,  as  crianças  autistas  têm  uma  alta  incidência  de

aflição respiratória e anemia neonatal. 

2.2.6 Fatores psicológicos
O bebé entra em conflito com a mãe, perdendo um interesse nela. Se num

primeiro momento a mãe é para o bebé uma continuação dele, não fazendo esta

diferenciação, supor-se-á que todo o mundo é ele com a mãe. Dessa forma, por

não se importar mais com o mundo, o bebé deslocará suas atenções única e

exclusivamente a si mesmo e para o seu “próprio mundo”.

2.3 Características dos autistas
A maneira como o autismo interfere no desenvolvimento dos indivíduos faz com

estes  manifestem  um  modo  muito  específico  de  pensamento  e  de  funcionamento

caracterizado por dificuldades em (Ministério da Educação, 2008): 

➘ “Compreender e responder de forma adequada às diferentes situações do

Meio ambiente;
➘ Selecionar e processar informação pertinente;
➘ Responder a estímulos sensoriais (hipo ou hipersensibilidade)”.

O autismo tanto pode manifestar-se em indivíduos que apresentam dificuldades

muito severas na aprendizagem como em outros com um nível intelectual elevado. Estes

podem ser pessoas com sucesso académico, sendo bons alunos, com êxito nas suas

opções profissionais e ao mesmo tempo experimentar algumas dificuldades sociais e de
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comunicação,  necessitando  de  ajudas  para  se  adaptarem.  Por  outro  lado,  outras

apresentam grandes dificuldades na aprendizagem, necessitando de acompanhamento

para realizar qualquer tipo de tarefa diária (Ministério da Educação, 2008).

2.3.1 Características Físicas
Kaplan & Sadock (1999), ao descreverem as características físicas do autismo

referem que as crianças apresentam uma aparência atraente, tendendo a ser menores do

que a população normal entre 2 a 7 anos. Quanto à lateralização as crianças autistas

permanecem  ambidestras  em  uma  idade  em  que  a  dominância  cerebral  já  está

estabelecida  em  crianças  normais,  caracterizando  um  fracasso  na  lateralidade.  Há,

também  uma maior  deficiência  de  dermatóglifos  anormais,  o  que  pode  sugerir  uma

perturbação no desenvolvimento  neuro  ectodérmico.  As  crianças autistas apresentam

uma maior incidência de infeções respiratórias das vias aéreas superiores (doença física

inter  corrente),  eructações excessivas,  convulsões  febris,  constipações  e  movimentos

intestinais frouxos. Reagem à doença de maneira diferente das crianças normais, não se

queixando  de  dor  tanto  verbalmente  como  através  de  gestos,  não  demonstram  a

indisposição de uma criança doente.

De  acordo  com  o  mesmo  autor  as  alterações  motoras das  crianças  com

perturbação do espectro do autismo é outra das características referidas nos critérios de

diagnóstico  desta  patologia,  referindo-se  a  padrões  de  comportamento  repetitivos  e

estereotipados. Este tipo de comportamento estereotipado, também chamado de auto-

estimulador,  pode  incluir  movimentos  de  balanceio  rítmico  do  corpo,  saltos,  posturas

extravagantes,  ou até mesmo um comportamento auto-agressivo,  embora este último

comportamento não seja exclusivo das crianças autistas, uma vez que também se pode

observar em crianças com atraso mental ou em adultos com esquizofrenia.

2.3.2 Características Psicológicas e Sociais
Segundo  Hewitt  (2006),  a  população  com  perturbação  do  espetro  do

autismo  caracteriza-se  por  possuir  desvios  qualitativos  na  comunicação,

integração social e na capacidade para realizar o jogo simbólico. Desta forma,

manifestam dificuldades na tríade clinica composta por três domínios:

➘ Comunicação;
➘ Linguagem;
➘ Sociabilidade.
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A dificuldade de comunicação afeta as habilidades tanto verbais quanto

não-verbais,  incluindo  gestos,  expressões  faciais,  linguagem  corporal  e  ritmo,

podendo haver atraso ou ausência total do desenvolvimento da linguagem falada.

Contudo,  existe  a  possibilidade  de  uma  criança  com  autismo  desenvolver  a

linguagem,  mas  frequentemente  verifica-se  uma  forte  regressão  neste

desenvolvimento  entre  os  doze  e  os  dezoito  meses  de  idade.  Porém,  os

indivíduos  que  o  conseguem,  a  maior  parte  das  vezes  é  de  forma  tardia,

desenvolvendo a chamada ecolalia (repetição de frases ditas por outras pessoas)

e manifestam incapacidade de compreender frases muito simples. A linguagem

expressiva ou não-verbal (gestual) também se encontra alterada, apresentando

tiques e  estereotipias.  Por  vezes,  respondem por  excesso ou por  defeito aos

estímulos sensoriais, ou seja, podem ignorar a linguagem oral parecendo surdos

e,  por  outro  lado,  demonstrar  um  interesse  pouco  comum  por  um  objeto

inanimado (Hewitt, 2006).

Segundo a opinião do mesmo autor, o ex libris da perturbação do espectro

do autismo reside em dois aspetos: a dificuldade de conversar fluidamente que

prejudica  uma  boa  comunicação  e,  consequentemente,  a  socialização.  Este

aspeto afeta o processo através do qual se dá a aprendizagem e a interiorização

dos elementos socioculturais do ambiente externo onde estão inseridos.

Assim sendo, a criança com autismo tem dificuldade em relacionar-se com

os  outros,  tem  dificuldades  em  partilhar  sentimentos,  gostos,  emoções  e

demonstra um desinteresse generalizado pelas pessoas,  resultado também de

um contacto visual anormal. Além do referido, a maioria das crianças autistas não

apresenta  a  posição anticipatória  para  que os  seus pais  as  peguem ao colo,

podendo resistir  ao contacto físico e ao abraço, apresentando dificuldades em

moldar-se no corpo dos pais  (e  alguns pais  descrevem que parecem “felizes”

quando ficam sozinhos). Desta forma, o desenvolvimento social destas crianças

produz-se  na  ausência  quase  absoluta  de  reciprocidade  social  e  resposta

emocional (Hewitt, 2006).

Segundo Kaplan & Sadock (1999), o atraso intelectual dos autistas não é

global, ou seja, existe uma grande variabilidade no que toca às funções cognitivas

e motoras. Deste modo, quando se desenvolve um trabalho com crianças autistas

não se deve esperar que estas sejam todas iguais. É imprescindível perceber que
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cada criança irá carecer de necessidades específicas, sendo necessário realizar

um disgnóstico/avaliação de modo a perceber  as suas dificuldades e as suas

potencialidades. 

2.4 Avaliação

Segundo Marques (1998), a avaliação decorre em dois momentos distintos: “Um

primeiro  tempo,  será  aquele  no  qual  se  tenta  delimitar  um  diagnóstico  preciso  da

perturbação que se nos depara. É preciso delimitar fronteiras com outras perturbações

semelhantes. O segundo tempo, será aquele em que se avalia para intervir eficazmente.”

2.4.1 Avaliação para diagnosticar
De acordo com Siegel (2008) o estabelecimento de um diagnóstico engloba

duas  questões  importantes.  Primeiramente,  um diagnóstico  é  um  rótulo.  Este

“rótulo” é importante, na medida em que possibilita um plano de tratamento. No

que toca à  segunda questão,  a  diferenciação é  um “bilhete”  de  entrada  para

serviços que o indivíduo em questão pode usufruir (acompanhamento).

Siegel  (2008)  afirma  que  o  autismo manifesta-se  de  diferentes  formas,

variando do leve ao mais alto comprometimento. Deste modo, o diagnóstico deve

ser realizado por especialistas capacitados para reconhecer o grau e associar-

lhes um plano de tratamento adequado às necessidades da criança em questão.

Nos dias de hoje, quando um clínico estabelece um diagnóstico de autismo está,

provavelmente, a usar os critérios de diagnóstico constantes no chamado Manual

de Diagnóstico e Estatístico (DSM-IV) da Associação Americana de Psiquiatria. 

Sendo o autismo um transtorno do desenvolvimento, não é possível defini-

lo simplesmente como uma forma de atraso mental, mesmo que muitos quadros

de autismo o apresentem em forma de baixo QI (Quociente de Inteligência). O

significado  da palavra  autismo pode  ser  associado a  diversos  síndromes que

possuem características semelhantes, direta ou indiretamente, e que levam por

vezes  a  um  erro  de  diagnóstico.  Neste  sentido,  é  crucial  proceder-se  a  um

conjunto de exames que possam clarificar o melhor possível a perturbação do

espectro de autismo (Siegel, 2008). 

O mesmo autor refere que o diagnóstico diferencial permite estabelecer

um  ponto  de  corte  entre  a  perturbação  do  espectro  de  autismo  e  outras
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perturbações que partilham alguns sintomas, mas que não cumprem totalmente o

conjunto de critérios diagnósticos. Assim, a perturbação do espectro do autismo

pode diferenciar-se  de:  esquizofrenia  infantil,  disfasia  evolutiva,  atraso mental,

síndrome de Rett, síndrome de Asperger e perturbação desintegrativa da infância

(síndrome de Heller).

O autor  Bautista  (1997)  apresenta os  principais  aspetos  diferenciadores

entre algumas perturbações:

➼ Autismo - psicose tardia da infância ou esquizofrenia

“A idade de aparecimento da síndroma no autismo é antes dos 30 meses;

na esquizofrenia é já no fim da primeira infância; no autismo não há antecedentes

de psicose na família; na esquizofrenia existem geralmente; no autismo não se

verifica a existência de processos alucinatórios, como acontece na esquizofrenia,

e  quanto  à  incidência,  há  maior  incidência  de  autismo  no  sexo  masculino,

enquanto que na esquizofrenia a percentagem é sensivelmente a mesma nos dois

sexos.

➼ Autismo - atraso mental

As formas de comportamento nos deficientes mentais assemelham-se ao

seu nível intelectual, e as alterações da interacção com as pessoas e os objectos,

sempre  presentes  no  autismo,  não  aparecem  necessariamente  na  deficiência

mental.

➼ O autismo partilha - síndroma de Asperger

 Os problemas  nas  interacções  sociais  e  comportamentos  restritivos  e

repetitivos. As capacidades de linguagem costumam estar bem desenvolvidas no

Síndrome de Asperger e não há défices no funcionamento cognitivo.

➼ Autismo – mutismo

 No mutismo a linguagem existe, embora restrita a determinados contextos

e pessoas, através de sistemas alternativos de comunicação (gestos); no autismo

é praticamente inexistente.

➼ Autismo e défices sensoriais (surdez, cegueira)

 A  surdez  congénita  não  diagnosticada  possibilita  o  aparecimento  de

comportamentos autistas, que desaparecem com a implementação de sistemas

alternativos  de  comunicação.  A  cegueira  pode  produzir  automutilação  ou
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movimentos estereotipados como no autismo,  dai a  importância de um correcto

diagnóstico.” 

2.4.2 Avaliação para intervir
A avaliação deverá ser direcionada para a intervenção, como já foi referido por

Marques (1998). Inicialmente, é fundamental que se elabore uma avaliação detalhada da

criança quanto ao nível de desenvolvimento funcional, o seu padrão de dificuldades e

limitações, incluindo a descrição de qual o principal problema que preocupa os pais. “A

análise funcional do comportamento é um percurso importante para a intervenção, já que

permite  ter  uma  ideia  de  como  os  fatores  ambientais  afetam  o  comportamento  da

criança.” (Marques, 1998).

2.5 Medidas de intervenção
Quando  os  pais  descobrem  que  o  seu  filho  é  autista,  podem  sentir-se

angustiados.  Por  vezes,  o  diagnóstico  é  uma  surpresa  e  para  outros  é  apenas  a

confirmação  de  uma suspeita.  Nos  dias  de  hoje,  sabe-se  que  com uma abordagem

pedagógica e terapêutica adequada, estas crianças podem vir a desenvolver-se, ainda

que de forma diferente das outras crianças (AMA, 2005).

Apesar  de não  existir  cura  para  o  autismo é  possível  minimizar  algumas  das

limitações  associadas  a  esta  deficiência.  Segundo  Falcão  (1999),  a  intervenção

terapêutica pode ajudar a diminuir os comportamentos indesejados e a educação deve

ensinar atividades que promovam maior independência da pessoa com autismo.

Contudo,  assim  como o  autismo não  é  identificado  por  um único  sintoma  ou

comportamento,  não  há  uma abordagem  que  seja  eficiente  por  si  só.  A  escolha  da

abordagem mais adequada deve ser ponderada em função (AMA, 2005):

➼ Da perigosidade do tratamento;
➼ Consequências para a criança e para a família;
➼ Validade científica;
➼ Procedimentos de avaliação;
➼ Experiências anteriores;
➼ Experiencia dos terapeutas;
➼ Tipo de atividades;
➼ Motivação individual;
➼ Ambiente;
➼ Envolvimento familiar;
➼ Custo;
➼ Frequência e local do programa.
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De acordo com o autor Pereira (2004), existem muitos e diversificados modelos de

intervenção e terapias direcionadas para as pessoas autistas, contudo, depois dos anos

70, a ênfase situa-se nos métodos psico educacionais baseados nas múltiplas teorias da

psicologia  da  aprendizagem,  sobretudo  nas  teorias  da  aprendizagem  vigorantes  e

operantes. A evolução do autista estará dependente de quatro diferentes vetores:

1) Identificação precoce do síndrome;
2) Severidade e tipo de problema;
3) Tipo de tratamentos;
4) Coordenação e relação entre meios de suporte. 

Segundo Pereira (2004), só uma organização equilibrada destes fatores no seu

conjunto  permitirá  construir  um melhor  “ponto  de apoio”  para  os  diferentes níveis  de

intervenção: 

➼ Intervenção  assistencial  -  Procura  garantir  o  bem-estar  físico  de  segurança,

higiene e saúde, sendo o mais primário de todos os apoios e condição necessária

para que se trate o autismo com dignidade e respeito pelo ser humano. Por sua

vez,  a  intervenção  educacional  pretende  salientar  conteúdos  e  objetivos

essenciais à modificação comportamental, nos contextos relacionais escola-casa-

família-sociedade;
➼ Intervenção educacional - Fulcral na melhoria da vida dos autistas, alguns pais e

profissionais acreditam que certas abordagens terapêuticas desempenham um

papel  importante  no  desenvolvimento  das  capacidades  comunicativas  e  na

redução  dos  sintomas  comportamentais  associados  com  o  autismo.  Estas

terapias complementares podem incluir  música,  arte ou terapias com animais,

podendo ser realizadas individualmente ou em grupo. O seu contributo situa-se

ao  nível  da  criação  de  oportunidades  de  comunicação,  desenvolvendo  a

interação social e proporcionando aquisições importantes;
➼ Intervenção  psicológica  -  Direciona-se  para  os  fatores  não  observáveis

diretamente  nos  autistas,  mas  que  potenciam e  determinam o crescimento  e

organização estrutural bio-psico-emocional equilibrada e normal no ser humano

2.6 O que é o Ensino Estruturado e os seus objetivos
Segundo o Ministério de Educação (2008), unidades de ensino estruturado para a

educação de alunos com perturbações do espectro do autismo (UEEA) são,  apenas,

mais  uma  turma  da  escola.  Estes  alunos,  além  de  estarem  inseridos  numa  turma

“normal”,  têm uma turma de referência  que frequentam,  usufruindo das Unidades de

Ensino  Estruturado  enquanto  recurso  pedagógico  especializado  das  escolas  ou

agrupamentos  de  escolas.  Estas  turmas  de  referências  são  uma resposta  educativa
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específica para alunos com perturbações do espectro do autismo (independentemente do

grau de severidade), podendo ser criadas em qualquer nível de ensino.

É necessário criar uma UEEA sempre que existam alunos com PEA que precisem

de respostas educativas diferenciadas. Tendo em conta as características do trabalho a

desenvolver e de modo a responder de forma adequada às carências de cada um dos

alunos, sugere-se que o número de crianças apoiadas por cada unidade não seja maior

que 6 alunos. As UEEA devem ser criadas em função (Ministério de Educação, 2008):

➼ “Da diferenciação pedagógica necessária na resposta educativa a fornecer aos

alunos com PEA;

➼ Da concentração de alunos com PEA de um ou mais concelhos, de acordo com a

sua localização e alternativas de transporte; 

➼ Da existência de um espaço físico (sala);

➼ Da garantia da continuidade (processos de transição entre ciclos)”.

A  criação  de  unidades  de  ensino  estruturado  deverá  ser  o  resultado  de  um

trabalho em equipa que inclua sempre que possível (Ministério de Educação, 2008):

➼ “As famílias dos alunos;

➼ Os órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas  ou escolas  envolvidos  na

procura de respostas para atender a todos os alunos; 

➼ Os docentes de educação especial do agrupamento;

➼ Os docentes do grupo, turma ou disciplina do aluno;

➼ Outros  técnicos  (psicólogos,  terapeutas,..)  pertencentes  ao  agrupamento  ou  a

outros serviços;

➼ Serviços da comunidade que se considerem necessários para responderem às

necessidades individuais dos alunos com PEA”.

Neste sentido, os objetivos das UEEA são (Ministério de Educação, 2008):

➼ “Criar ambientes securizantes com áreas bem definidas e delimitadas;

➼ Proporcionar um espaço adequado à sensibilidade sensorial de cada Aluno;

➼ Informar clara e objetivamente, com apoio em suportes visuais, a sequência das

rotinas;

➼ Promover  situações  de  ensino  individualizado  direcionadas  para  o

desenvolvimento da comunicação, interação e autonomia”.

2.7 Papel da Ed. Física (benefícios)
Segundo  a  WHO (2000),  todas  as  crianças  e  jovens  têm o  direito  de  praticar

atividade  física  regularmente,  devendo  esta  oportunidade  ser  assegurada  pelos  pais,

comunidade  local,  pela  sociedade  como  um  todo  e  especialmente  pelo  sistema
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educativo. Para tal, o sistema de ensino deverá servir-se da Educação Física (EF), tal

como é afirmado pelo mesma organização, ao referir que “a escola pode, e deve, permitir

que cada criança e jovem tenha possibilidade de usufruir de um currículo de Educação

Física estruturado com sessões regulares (todas as semanas) de Atividade Física”.  Em

congruência, já no ano de 1978, a Carta Internacional da Educação Física e Desportos,

proclamada pela UNESCO, refere no artigo 1° que:

“A prática da Educação Física e do Desporto é um direito fundamental

para todos. Todo ser humano tem o direito fundamental de aceder à

Educação Física e ao Desporto, que são indispensáveis para o pleno

desenvolvimento de sua personalidade.

O direito  de desenvolver  as faculdades físicas,  intelectuais  e morais

através  da  educação  física  e  do  desporto,  deverá  garantir-se  tanto

dentro do padrão de sistema educativo como nos demais aspetos da

vida social. Cada qual, de conformidade com a tradição desportiva de

seu país, deve gozar de todas as oportunidades de praticar a educação

física e o desporto, de melhorar sua condição física e de alcançar o

nível de realização desportiva correspondente a seus dons”.

Segundo o PNEF (ano), através da EF é possível a apropriação das habilidades e

conhecimentos para a elevação das capacidades do aluno, das atitudes e dos valores, a

partir da exploração da prática de Atividade Física (AF) adequada, intensa, saudável, e

que ao mesmo tempo seja gratificante e culturalmente significativa. Neste sentido, a EF

pode promover um desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno.

Para  Morais  &  Grácio  (2005),  o  exercício  físico  não  está  cingido  apenas  às

pessoas  “ditas  normais”.  Com  certas  adaptações  todos  podemos  e  devemos

desenvolver,  com  assiduidade,  atividades  físicas  para  assim  termos  uma  vida  mais

saudável.  Deste  modo,  a  EF  pode  contribuir  para  que  o  indivíduo  atinja  este

conhecimento propondo uma educação de corpo inteiro, da pessoa, levando em conta os

domínios cognitivos, afetivo, motor e psico-social. 

Nesse sentido alguns objetivos são fundamentais (Morais & Grácio, 2005): 

➼ “Desenvolvimento  afetivo  -  ajudar  o  indivíduo  a  sentir-se  feliz;

desenvolver o respeito pelos direitos e ideias pessoais; formar uma visão

realista das diferenças e orientá-lo na aprendizagem dos problemas; 

➼ Desenvolvimento  motor  -  desenvolver  os  movimentos  fundamentais;

melhorar  a  coordenação  dos  pequenos  grupos  musculares;  ampliar  o

nível de aptidão motora e desenvolver e ampliar o estado de consciência

do corpo e seu potencial para o movimento; 
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➼ Desenvolvimento  cognitivo  -  ajudar  o  indivíduo  a  desenvolver  um

pensamento  questionador;  encorajá-lo  a  desenvolver  a  capacidade  de

solucionar problemas; despertá-lo para os desafios intelectuais e estimular

a aprendizagem de conceitos essenciais;

➼ Desenvolvimento psico-social - auxiliar no desenvolvimento de padrões

de  conduta;  estabelecer  estratégias  de  corelacionamento  interpessoal

além de construir e aceitar criticamente regras”.
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3 Caracterização 

3.1 Recursos 

3.1.1 Espaciais
O  espaço  disponível  para  o  leccionamento  das  aulas  de  Educação  Física  é

constituído por um átrio, com uma dimensão de 15 metros quadrados e por um campo

exterior com uma dimensão de 40 por 20 metros.

As aulas serão predominantemente lecionadas no interior  devido às condições

climatéricas e ao facto do espaço ser mais reduzido, o que permite um melhor controlo de

todos os alunos. Por outro lado, as aulas serão realizadas quase sempre no átrio, uma

vez  que  é  extremamente  importante  estabelecer  e  manter  rotinas  com  os  alunos.

Contudo, nas estações mais quentes serão planeadas e lecionadas aulas no exterior,

para que os alunos tenham contacto com um diferente espaço.

Ano letivo 2012/2013
16

Foto  - Átrio Foto  - Átrio

Foto  - Exterior



Projeto Área 4 
A Educação Física numa Unidade de Ensino Estruturado – Perturbação do Espetro

Autismo

3.1.2 Materiais
Os  materiais  disponíveis  para  desenvolver  todo  o  trabalho  com  os  alunos

encontram-se em perfeitas condições e são apresentadas no seguinte inventário:

(TABELA)

Para a arrumação de todo este material existe um armário e uma arrecadação.

3.1.3 Humanos
Os recursos humanos disponíveis para as sessões de Educação Física são:
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➘ Duas professores de ensino especial (Cathy Duarte e Susana Cara-Nova);
➘ Três  auxiliares  de  ação  educativa  especial  (Ana  Costa,  Lurdes  Martins,

Sofia Barradas);
➘ Dois professores estagiário de Educação Física (Artur e Nelson).

3.2 População-alvo
A caracterização da população-alvo foi realizada a partir da análise do Programa

Educativo  Individual  (PEI),  do  Currículo  Especifico  Individual  (CEI)  e  através  das

observações realizadas nas sessões iniciais.

3.2.1 Bubacar Candé

Identificação do aluno

Nome: Bubacar Ramadane Candé Data de Nascimento: 11/10/2004

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 2º Turma: B

Morada: Rua das Glicínias nº 3 - r/c Dtº 2735-275 Cacém

Filiação:

Pai: Umaru Candé

Mãe: Djabu Baldé

Encarregado de Educação: Pai Foto:

Descrição:  O Bubacar apresenta grandes limitações ao nível  da comunicação e da linguagem

tanto  ao  nível  da  compreensão  como da expressão.  Apresenta  ainda  um comprometimento

significativo  em diversas áreas  do  desenvolvimento,  competências  sociais,  competências  de

comunicação e um défice de estimulação ao longo do seu crescimento. 

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Mentais: Globais – Funções psicossociais globais – (deficiência grave); 

                               Funções da energia e dos impulsos – (deficiência moderada); 

               Específicas – Funções da atenção – (deficiência grave)

                                      Funções psicomotoras – (deficiência grave)

                                      Funções Mentais da Linguagem – (deficiência grave)
Tabela  - Identificação Bubacar Candé
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3.2.2 Carlos Almeida

Identificação do aluno

Nome: Carlos Amadeu Meireles de Almeida   Data de Nascimento: 11/08/2002

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 4º Turma: A

Morada: Travessa da Bela Vista nº2 – 1º Frente – 2745 Queluz                                               

Filiação:

Pai: 

Mãe: Sandra Maria Ramos Meireles

Encarregado de Educação: Mãe Foto: 

Descrição: O Carlos apresenta no seu desenvolvimento uma limitação acentuada ao nível das

funções psicossociais,  com défice na comunicação e relação, nomeadamente Perturbação do

Espectro do Autismo sem linguagem verbal.

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Mentais: Globais – Funções psicossociais globais (b122) – (deficiência grave); 

           Específicas – Funções da atenção (b1400; b1403) – (deficiência grave)    

                      Funções psicomotoras (b1470) – (deficiência grave)

                      Funções emocionais (b1520) – (deficiência grave)

                      Funções Mentais da Linguagem (b16700; b16702; b16703) – (deficiência grave)

                      Funções Mentais da Linguagem (b16710; b16712; b16713) – (deficiência completa)
Tabela  - Identificação Carlos Almeida

3.2.3 Cátia Augusto

Identificação do aluno

Nome: Cátia Filipa Miranda Augusto Data de Nascimento: 05/12/2002

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 4º Turma: A

Morada: Av. Dos Bons Amigos nº 77, 2º dto Agualva 2735-080 Cacém                                           

Filiação:

Pai: 
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Mãe: 

Encarregado de Educação: Mãe Foto: 

Descrição:  A Cátia apresenta no seu desenvolvimento uma limitação acentuada ao nível das

funções do corpo (mentais e intelectuais), com défice na concentração, dificuldades acentuadas

na capacidade de reter informação.

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Globais – Funções psicossociais globais (b122) – (deficiência grave); 

           Específicas – Funções da atenção (b1400; b1403) – (deficiência grave)    

                      Funções psicomotoras (b1470) – (deficiência grave)

                      Funções emocionais (b1520) – (deficiência grave)

                      Funções Mentais da Linguagem (b16700; b16702; b16703) – (deficiência grave)
Tabela  - Identificação Cátia Augusto

3.2.4 Gonçalo Fonseca

Identificação do aluno

Nome: Gonçalo de Sousa Fonseca Data de Nascimento: 16/04/2002

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 4º Turma: B

Morada: Rua Marquês do Pombal, nº 126, 3º Dtº, 2735-313 Cacém                                                

Filiação:

Pai: 

Mãe: 

Encarregado de Educação: Mãe Foto: 

Descrição: O Gonçalo apresenta no seu desenvolvimento uma limitação acentuada ao nível das

funções  psicossociais,  intelectuais,  de  atenção,  memória,  psicomotoras,  emocionais  e  de

perceção.

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Globais – Funções psicossociais globais (b122) – (deficiência grave); 

           Específicas – Funções da atenção (b1400; b1403) – (deficiência grave)    

                      Funções psicomotoras (b1470) – (deficiência grave)

                      Funções emocionais (b1520) – (deficiência grave)

                      Funções Mentais da Linguagem (b16700; b16702; b16703) – (deficiência grave)
Tabela  - Identificação Gonçalo Fonseca
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3.2.5 Hélio Mateus

Identificação do aluno

Nome: Hélio Ilídio Mateus Data de Nascimento:19/04/2005

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar  1.º CEB  2.º CEB  3.º CEB SEC 

Escola: EB 1 Cacém 1 Ano de escolaridade: 1º Turma: A

Morada: Alto da Bela Vista

Filiação:

Pai: Sebastião Paulo João Mateus

Mãe: Inês Bartolomeu Paulo Mateus

Encarregado de Educação: Inês Bartolomeu Paulo Mateus Foto:

Descrição: O aluno apresenta, segundo relatório médico, um Distúrbio Grave da Relação e da

Comunicação, compatível com uma Perturbação do Espectro do Autismo – traduzindo-se num

Atraso Global de Desenvolvimento. 

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Mentais: Globais – Funções psicossociais globais – (deficiência grave); 

                               Funções da energia e dos impulsos – (deficiência moderada); 

               Específicas – Funções da atenção – (deficiência grave)

                                      Funções psicomotoras – (deficiência grave)

                                      Funções Mentais da Linguagem – (deficiência grave)
Tabela  - Identificação Hélio Mateus

3.2.6 Joni Marques

Identificação do aluno

Nome: Joni Valter dos Santos Marques Data de Nascimento: 06/04/2004

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 4º Turma: B

Morada: Rua Cidade de Bruxelas, nº 4, 3ª C/V Dta.                                                 

Filiação:

Pai: 

Mãe: Halima Isabel dos Santos
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Encarregado de Educação: Mãe Foto: 

Descrição:  O  Joni  apresenta  no  seu  desenvolvimento  uma  limitação  ao  nível  das  funções

intelectuais, de atenção, memória e das funções emocionais e de perceção.

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Globais – Funções psicossociais globais (b122) – (deficiência grave); 

           Específicas – Funções da atenção (b1400; b1403) – (deficiência grave)    

                      Funções psicomotoras (b1470) – (deficiência moderada)

                      Funções emocionais (b1520) – (deficiência moderada)

                      Funções Mentais da Linguagem (b16700; b16702; b16703) – (deficiência

moderada)
Tabela  - Identificação Joni Marques

3.2.7 Pedro Campos

Identificação do aluno

Nome: Pedro Afonso Carneiro Pereira Marques Campos Data de Nascimento: 25/09/2002

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 4º Turma: A

Morada: Av. 25 de Abril n.º5, 3ºB 2795-195 Linda-a Velha

Filiação:

Pai: Mário João Marques Campos

Mãe: Vanda Maria Carneiro Pereira

Encarregado de Educação: Mãe Foto:

Descrição: O Pedro apresenta Autismo Ligeiro, com cognição um pouco inferior ao nível médio

esperado para a sua idade. 

     Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Mentais: Globais – Funções psicossociais globais (b122) – (deficiência grave); 

           Específicas – Funções da atenção (b1400; b1403) – (deficiência grave)    

                    Funções psicomotoras (b1470) – (deficiência grave)

                    Funções emocionais (b1520) – (deficiência grave)

                    Funções Mentais da Linguagem (b16700; b16702; b16703) – (deficiência moderada)

                    Funções Mentais da Linguagem (b16710) – (deficiência grave)
Tabela  - Identificação Pedro Campos
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3.2.8 Rafaela Barros

Identificação do aluno

Nome: Rafaela Helena Barros Data de Nascimento: 20/04/2005

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 4º Turma: B

Morada: Rua D. Dinis n.º 21 – A, 3.º C

Filiação:

Pai: 

Mãe: 

Encarregado de Educação: Foto:

Descrição: A Rafaela enquadra-se, no âmbito das funções do corpo, nas deficiências graves no

que se refere às funções psicossociais globais, funções emocionais (b152) e às funções mentais

da linguagem.

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Mentais: Globais – Funções psicossociais globais (b122) – (deficiência grave); 

               Específicas – Funções da Atenção (b140) – (deficiência moderada) 

                                     Funções da Memória (b144) – (deficiência grave)

                                     Funções Psicomotoras (b147) – (deficiência moderada)

                                     Funções Emocionais (b152) – (deficiência moderada) 
Tabela  - Identificação Rafaela Barros

3.2.9 Susana Lagariço

Identificação do aluno

Nome: Susana Isabel Oliveira Lagariço Data de Nascimento: 01/05/2001

Nível de Educação ou Ensino:  Pré-escolar     1.º CEB      2.º CEB      3.º CEB     
SEC 

Escola: EB1 n.º1 Cacém Ano de escolaridade: 4º Turma: B

Morada: Rua Cidade Rio de Janeiro nº 5- 3C - 2735  São Marcos                                                   

Filiação:

Pai: Fernando Manuel Graça Lagariço

Mãe: Paula Cristina Batista Oliveira Lagariço
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Encarregado de Educação: Pai Foto:

Descrição:  A Susana apresenta  atraso global em todas as áreas de desenvolvimento, sendo

mais evidente ao nível da linguagem, tendo o diagnóstico de Perturbação do Espetro do Autismo.

Assim sendo, as funções e estruturas do corpo afetadas são:

Mentais: Globais – Funções psicossociais globais (b122) – (deficiência grave); 

               Específicas – Funções da Atenção (b140) – (deficiência grave) 

                                     Funções da Memória (b144) – (deficiência grave)

                                     Funções Psicomotoras (b147) – (deficiência grave)

                                     Funções Emocionais (b152) – (deficiência moderada) 

                                     Funções do Cálculo (b172) – (deficiência total)
Tabela  - Identificação Susana Lagariço

4 Objetivos do trabalho a desenvolver

As aulas serão lecionadas de acordo com o programa de Educação Física do 1º

ciclo  de  escolaridade,  nomeadamente  ao  nível  das  habilidades  motoras,  perícias  e

manipulação,  jogos,  danças,  percursos na  natureza,  entre  outros,  com o  objetivo  de

introduzir  os  alunos  numa  aprendizagem  formalmente  estabelecida.  Neste  sentido,

referimos posteriormente os objetivos e as competências a desenvolver em cada uma

das áreas/disciplinas e alguma das estratégias a implementar.

Área/Disciplina: Autonomia

Objetivos/competências a desenvolver:

• Promover a autonomia durante a realização dos exercícios;

• Responsabilizar o aluno pelo seu comportamento;
• Promover a autonomia na arrumação do material;
• Explorar livremente diferentes materiais.

Estratégias:

• Atribuir tarefas individuais;
• Controlo à distância;
• Atribuição de feedback positivo à distância.

Área/Disciplina: Socialização
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Objetivos/competências a desenvolver:

• Melhorar as relações Intrapessoais
• Melhorar as relações Interpessoais
• Ajudar os alunos a sentirem-se felizes;
• Desenvolver o respeito pelos direitos e ideias pessoais; 
• Formar  uma  visão  realista  das  diferenças  e  orientá-los  na  aprendizagem  dos

problemas.

Estratégias:

• Expô-los a várias situações de que exijam cumprimentar e interagir com os colegas,

professores e auxiliares;
• Trabalhar com diferentes colegas, auxiliares e professores durante os exercícios das

sessões;
• Participar, sempre que possível, em tarefas com vários colegas da turma;
• Ajuda verbal na realização das tarefas;
• Recurso a reforço positivo.

Área/ Disciplina: Comunicação

Objetivos/competências a desenvolver:

• Promover a compreensão da linguagem não-verbal;
• Promover a expressão através da comunicação não-verbal;
• Aumentar a compreensão da linguagem verbal;
• Aumentar o vocabulário;
• Promover a expressar verbal.

Estratégias:

• Cumprimentar adequadamente: dizer “bom dia” quando chega à sala de aulas;
• Despedir-se quando sai;
• Questionar os alunos sobre como se sentem e sobre outros temas relacionados com

a sessão;
• Ensinar o nome do material a utilizar;
• Atribuir muito feedback positivo.

Área/ Disciplina: Motricidade

Objetivos/competências a desenvolver:

• Promover um desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno;
• Desenvolver os movimentos fundamentais; 
• Apropriação das habilidades motoras (lançar, saltar e correr);
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• Melhorar a coordenação dos pequenos grupos musculares; 
• Ampliar o nível de aptidão motora;
•  Desenvolver e ampliar o estado de consciência do corpo e seu potencial  para o

movimento;

Estratégias:

• Demonstração das tarefas;
• Expô-los a várias situações de treino que exijam a repetição de tarefas;
• Explorar diferentes materiais;
• Desenvolver o trabalho com o auxílio da música e sons de instrumentos musicais.

Área/ Disciplina: Cognição

Objetivos/competências a desenvolver:

• Desenvolver o sentido do número;
• Identificar números;
• Desenvolver a noção de corpo humano;
• Identificar as cores primárias;
• Diferenciar as cores primárias;
• Ajudar o indivíduo a desenvolver um pensamento questionador; 
• Desenvolver a capacidade de solucionar problemas; 
• Estimular a aprendizagem de conceitos essenciais.

Estratégias:

• Realizar exercícios onde são questionadas as cores do material e o seu número;
• Demonstrar e identificar as partes do corpo humano na realização das tarefas;
• Utilizar o questionamento;
• Distinguir as atitudes corretas das erradas através de reforço positivo ou negativo. 

Tabela  - Objetivos e competências a desenvolver

5 Avaliação

A  avaliação  deste  projeto  será  realizada  através  do  parecer  atribuído  pelo

orientador de escola e professores do GEF durante e no final de todas as atividades

desenvolvidas. Desta forma, será possível perceber se todos os objetivos foram ou não

cumpridos. 
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