• Alfabetizar não é uma tarefa fácil, porém, é
muito gratificante.
• Entender o processo de alfabetização das
crianças através da leitura e escrita, oferece
oportunidades de compreensão e respeito do
universo da relação que influencia na
construção da existência da criança e é nesse
momento que o desenvolvimento humano
ocorre a partir do entendimento do
significado do mundo.

Nem sempre, a escola consegue perceber que
a maneira com que ela está ensinando não
está sendo eficaz para seu aluno.
• Metodologias incorretas ou a falta delas,
prejudicam muito o processo de alfabetização.
A escola ainda ensina para a maioria,não
respeitando a singularidade do sujeito, o que
é ruim, pois, nem todas as crianças aprendem
da mesma forma, cada pessoa é única.

• Se o processo de alfabetização é complexo em casos de
indivíduos neurotípicos, o que dizer do processo de
alfabetização de pessoas neuroatípicas?
• Toda pessoa é capaz de aprender, em seu tempo e de
formas diferentes. Isso não é diferente nos casos de
pessoas com TEA ( Transtorno do Espectro Autista).
• No caso de crianças neurotípicas é muito comum que
uma das formas de aprendizagem se dê por imitação e
que as mesmas sejam generalizadas de forma natural,
e isso difere das crianças autistas, que muitas vezes
necessitam de estratégias e planejamentos específicos
para que o aprendizado e a generalização ocorram.
• É importante saber...

• Que pessoas com TEA são capazes de
aprender
• Não se deve priorizar apenas a socialização e
a interação da criança com TEA na escola
• Pessoas com TEA precisam de Plano
Educacional Individualizado, adaptações
curriculares e de material
• O professor precisa ser capacitado e entender
sobre o TEA. Saber como lidar com seu aluno
em sala de aula é de extrema importância.

• O mediador escolar capacitado é
extremamente importante no processo de
alfabetização do aluno com TEA.
• Reuniões para se trocar ideias e experiências
vivenciadas com esse aluno para que se
compreenda o que ele já sabe e o que ainda
falta aprender são muito importantes no
processo. Alguns alunos com TEA apresentam
hiperlexia, confundindo a avaliação inicial do
professor, pois eles já “leem” sem que
ninguém tivesse ensinado.

• Capacidade precoce de leitura, dificuldade
em lidar com a linguagem oral e inadaptação
social dos comportamentos.

• O sintoma mais comum na hiperlexia é a leitura
ou decodificação precoce a partir do 18º mês ao
24º mês.
• Crianças com hiperlexia têm dificuldades em
interagir com pares da mesma idade, preferindo
interagir com pessoas mais velhas, devido à
limitação que elas apresentam na linguagem,
dificultando a interação e socialização.
• Outra característica é o apego que eles têm à
rotina. Uma criança hiperléxica dificilmente
aceita mudanças em seus horários e atividades,
procura encontrar padrões em todas as situações.
• Existem casos de hiperlexia que podem estar ou
não associados ao TEA.

• Crianças com hiperlexia apresentam
comportamento social atípico, dificuldade no
processamento da linguagem oral,
apresentam fixação ou gosto por letras e
números.
• A leitura é apresentada de forma “mecânica”
apenas pela decodificação das letras, sem que
haja compreensão do que se lê.

• Enquanto você lê as palavras, seu cérebro está
fazendo um rápido processo de assimilar cada
uma das letras, juntando-as até que virem sílabas
e depois palavras inteiras. Se você for um leitor
proficiente, você lerá de cinco a oito palavras ao
mesmo tempo. Mas até chegar nesse estágio de
leitura, trilhamos um percurso que começa ainda
na Primeira Infância.
• A habilidade de ler das crianças começa quando
ela cria consciência da representação dos sons
em letras. E essa capacidade para decodificar
letras aumenta com a idade e vai melhorando a
longo prazo, na medida em que nos tornamos
mais eficientes no reconhecimento dos sons e
letras.

• Para ser alfabetizada, a criança precisa passar por
várias etapas que irão prepará-la para essa fase. A
Educação Infantil é um período de suma
importância, pois é o início dessa longa jornada
da criança.
• A educação infantil é a primeira porta de acesso
da criança com a sociedade. Através dela, a
criança cria suas hipóteses e aprendizagens sobre
o mundo, adquirindo capacidades fundamentais
para o seu desenvolvimento. Conforme Piaget “A
criança reconstrói suas ações e ideias quando se
relaciona com novas experiências ambientais”.

• A Educação Infantil trabalha habilidades e
conceitos considerados pré-requisitos
fundamentais para a alfabetização, como por
exemplo:
• Esquema corporal
• Lateralidade
• Posição
• Direção
• Espaço
• Tamanho

•
•
•
•
•
•
•

Quantidade
Psicomotricidade
Linguagem
Forma
Discriminação visual e auditiva
Análise e síntese
Além da convivência e interação social, como
já foi citado anteriormente.

• No caso de alunos com TEA na Educação
Infantil todas essas habilidades são
trabalhadas, dentro da compreensão deles,
respeitando os limites e a melhor forma como
a criança irá aprender, juntamente com os
precursores de linguagem.

• Os precursores de linguagem são muito
importantes no processo de alfabetização de
alunos com TEA.
• De acordo com a Dra. Dayse Serra :
“ Os precursores de linguagem ocupam uma
pré-condição indispensável muito importante
no desenvolvimento da leitura e da escrita.”
Quando vamos iniciar o processo e
alfabetização de crianças com TEA devemos
avaliar todo seu desenvolvimento pedagógico
.

• O OLHAR
É um olhar que comunica, que
expressa a emoção, ele não pode ser vazio,
sem emoção. É uma forma sofisticada de
interação social. Os movimentos para a
execução da fala, são percebidos através do
olhar da criança. O olhar é importante, pois a
criança vai precisar olhar para as atividades ou
materiais pedagógicos , para as expressões
faciais de seu professor ou mediador,
compreendendo assim, o que se quer da
atividade, as solicitações que serão feitas
naquele momento.

• Caso o olhar de seu aluno não expresse sentimento, o
aluno mantém o olhar direcionado para a metade
inferior da face, o aluno não mantém contato visual
por alguns segundos ou ele não segue um foco de luz,
o professor poderá treiná-lo da seguinte forma:
• Utilizar uma lanterna para que o aluno seja treinado a
seguir o foco de luz
• Quando o professor for se dirigir à criança, poderá usar
óculos diferentes, coloridos, que chamem a atenção,
usar adereços coloridos na cabeça, trazer para a
direção de seus olhos o brinquedo que chame a
atenção da criança. Utilizar perucas coloridas. Olhar a
criança sempre nos olhos, procurando sempre se
colocar à altura da mesma.

• Sorriso responsivo
Por volta dos dois
meses, quando o bebê sorri em resposta ao
sorriso de seu cuidador, entende-se que
houve uma investida de interação, o início de
um diálogo emocional, sem palavras. Quando
lemos e interpretamos, estamos deduzindo o
que muitas das vezes não está explícito no
texto.
• O sorriso responsivo do bebê nos indica que
ele já consegue fazer uma leitura de emoções.

• Se através de sua avaliação você perceber que
seu aluno:
• Apresenta sorriso sem motivos aparentes
• Não percebe quando há mudança em sua
intensidade de voz
• Não corresponde afetivamente ao seu sorriso
Para que você possa desenvolver essa
habilidade em seu aluno, sugiro que:
Você mostre a ele fotos e vídeos de familiares
demonstrando emoções.

Posteriormente você poderá trazer rostos de
pessoas desconhecidas ou personagens
(humanos) demonstrando vários tipos de
emoções diferentes.

• Atenção compartilhada
juntamente com a
atenção compartilhada, é importante que a
criança apresente o envolvimento compartilhado.
Durante o processo de alfabetização é importante
que o aluno tenha a atenção compartilhada, pois
ele precisará olhar para o quadro, prestar atenção
à explicação, apontar, imitar . Para isso o olhar
precisa ter foco e qualidade no olhar.
• É importante observar, se o seu aluno com TEA
aponta, imita, olha na mesma direção que você
espontaneamente ou quando você solicita.

Caso você observe que o seu aluno não
apresenta esse tipo de comportamento, é
importante que você o auxilie a desenvolvê-lo.
Sugiro que:
Peça que ele imite seus gestos,
Coloque-o em frente ao espelho para que ele
observe seus gestos
Imitar vídeos de sua preferência
Coloque em seu campo visual seu brinquedo
favorito e auxilie-o à apontar e depois peça
para que ele aponte espontaneamente

• Utilizando uma lanterna peça que ele siga
primeiramente com os olhos o foco de luz e
posteriormente você aponta e direciona o
apontar da criança, depois, peça para que ele
aponte sozinho.
• Fazer pinturas com o dedinho indicador.
• Utilize a caixa de areia e peça para que ele
utilize o indicador para realizar formas na
areia.

• É importante que todas essas informações
sobre o comportamento e os avanços de seu
aluno com TEA sejam anotadas, para que se
avalie os avanços ou os precursores que ainda
precisam ser trabalhados para que se avance
para a próxima etapa.
• Conversar com os terapeutas para que haja
uma parceria sobre avanços e possíveis
intervenções que podem ser feitas também na
escola para que os avanços sejam coletivos.

• Observar e avaliar seu aluno com TEA é de
extrema importância, pois você poderá
verificar a maneira com que ele aprenderá
melhor. Observar seu nível de concentração,
ansiedade e o tempo em que ele consegue se
concentrar para desenvolver suas tarefas é de
extrema importância, pois, você terá
conhecimento de que se você precisará
fracionar as atividades, dando intervalos para
que ele as conclua com êxito.

• Se o seu aluno tem algum tipo de
sensibilidade a determinada textura ou
material. Por exemplo, o lápis deslizando
sobre a folha, produz sensibilidade, por isso
ele não consegue realizar a tarefa. Não
significa que ele seja incapaz de realizá-la, mas
o material não o está permitindo que a realize.

• O desenho revela uma forma de se expressar e contribui em
vários aspectos, entre eles: coordenação motora, visão,
movimentos das mãos, organização do pensamento, imitação,
construção das noções espaciais e outros aspectos cognitivos
muito importantes para a alfabetização.
• Esses desenhos, passam por fases. Todas elas representadas
por simbolismos, porém, muitas das vezes, desenhar para o
aluno com TEA é muito complexo, pois, eles são altamente
literais.
• Eles não compreendem como eles podem desenhar uma casa
numa folha tão pequena, ou se desenhar também , já que ele
é muito maior que a folha.
• Porém se a criança não consegue desenhar, ela também não
conseguirá desenhar letras e vice-versa.

• Peça para que seus alunos completem traços.
Por exemplo: os traços de uma casa. Os traços
de uma figura geométrica. Não utilize o
pontilhado, nem bolinhas de papel para cobrir
uma figura. Devido à teoria da coerência
central, o aluno com TEA tem dificuldade em
compreender que se ele cobrir o pontilhado
ele irá formar um todo ou se utilizar as
bolinhas. Geralmente, ele irá centrar sua
atenção em um só pontilhado ou em uma
bolinha e não irá ligá-los.

• Para que se trabalhe a identidade e o seu
autorretrato, vamos dividir por etapas o
processo. Ao invés de pedir para que seu
aluno com TEA faça seu retrato, peça para que
ele cole seu retrato. Primeiro só do rosto,
após, de corpo inteiro.
• Na segunda etapa, tira-se xerox da foto e peça
para que seu aluno cole a cabeça e o tronco e
desenhe as outras partes do corpo, sempre
mostrando a foto do corpo todo que foi colada
na atividade anterior.

• Na terceira etapa, peça para que seu aluno
cole apenas a cabeça e desenhe as outras
partes do corpo.
• Na última etapa, peça para que seu aluno faça
seu autorretrato completo.
• Todas essas etapas podem ser feitas com
qualquer desenho que seja importante no
desenvolvimento de seu aluno.
• Utilizar a caixinha de areia também é uma
atividade interessante para desenvolver
habilidades para o desenho.

• Estima-se que 80% das crianças com TEA
apresentem dificuldades em suas habilidades
motoras.
• Acredita-se que as alterações motoras sejam
um dos sinais mais precoces de TEA. São sinais
que podem ser observados muito cedo e que
devem despertar o sinal de alerta da equipe
de saúde e da família, como por exemplo,
atraso no desenvolvimento do controle e
ajuste postural, diminuição ou falta dos
reflexos primitivos e baixo tônus.

• A hipotonia é o (baixo tônus e força
muscular ), dificuldade na capacidade de
sustentar a cabeça, dificuldades em sentar
sozinho, sentar em W, tendência em andar nas
pontas dos pés, dificuldade em correr, jogar
bola, engatinhar, andar de bicicleta ou pedalar
triciclo, falta de percepção de seu corpo no
espaço, equilíbrio, dificuldade para escrever,
manusear a tesoura, falar .

• Se o seu aluno com TEA apresenta essas dificuldades,
existem atividades e materiais que podem facilitar
esses movimentos e auxiliá-lo em suas atividades
pedagógicas.
• Adaptador de lápis, lápis jumbo
• Atividades de alinhavo
• Plano inclinado para auxiliar na escrita
• Atividades que envolvam prendedores de roupa
• Atividades que envolvam o cortar, rasgar...
• Caso seu aluno com TEA não tenha conseguido
desenvolver a escrita, isso não pode se tornar um
empecilho para seu processo de alfabetização,
recomenda-se que utilize-se alfabeto móvel, recorte de
palavras, tablet... mas não deixe de incentivar a escrita.

