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Autismo

Apenas leia com atenção:

1



No dia 02 de abril é o dia da Paixão de Cristo. A Sexta-feira Santa é a sexta-feira que ocorre

antes do domingo de Páscoa. Neste dia, os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu

crucificado. Também é chamada de Sexta Feira da Paixão, porque com origem do latim, paixão

significa sofrimento. Assim, para os cristãos, a paixão de Cristo representa a crucificação de Jesus

Cristo. E também é o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo.
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Acesse os links e assista os vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=sD2Vt_unaRA

https://www.youtube.com/watch?v=fqE-vzlauPE

O QUE É AUTISMO?

É um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e
interagir.

O transtorno de autismo afeta o sistema nervoso.
O alcance e a gravidade dos sintomas podem variar amplamente. Os sintomas mais comuns

incluem dificuldade de comunicação, dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e
comportamentos repetitivos.

O reconhecimento precoce, assim como as terapias comportamentais, educacionais e
familiares podem reduzir os sintomas, além de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento e à
aprendizagem.

AUTISTAS FAMOSOS

Do grau mais leve ao severo, nascer e crescer com o Transtorno do Espectro Autista nunca
foi um impedimento para que alguém realizasse feitos notáveis. Apesar das dificuldades
sociais e, em muitos casos, cognitivas e motoras, um autista ainda pode desenvolver habilidades
que venham a ser úteis e bastante funcionais. Algumas pessoas desenvolveram trabalhos tão
importantes que se tornaram personalidades famosas. E muita gente nem sabe que estes gênios
talentosos tinham TEA. Albert Einstein, o mais famoso destes, viveu de modo peculiar, deixou sua
marca na ciência e fez muita gente se questionar se, afinal, Einstein era autista. Por isso, preparamos
uma lista de celebridades que receberam o diagnóstico.
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Meninas e mulheres com autismo compartilham as mesmas “características

cognitivo-comportamentais básicas” que meninos e homens autistas. Mas como as meninas tendem

a ter um conjunto de comportamentos diferente do que o dos meninos, autistas ou não, sua versão

do autismo tende a ser diferente da que a deles.

Você conhece alguém com essa condição? Compartilhe, produza um pequeno texto e envie

para mim.
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