
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO” 

 

O autismo — nome técnico oficial: Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA) — é uma condição de saúde caracterizada por déficit em duas 

importantes áreas do desenvolvimento: comunicação social e 

comportamento. Não há só um tipo de autismo, mas muitos subtipos, que se 

manifestam de uma maneira única em cada pessoa. Tão abrangente que se 

usa o termo “espectro”, 

pelos vários níveis de 

comprometimento — há 

desde pessoas com 

outras doenças e 

condições associadas 

(comorbidades), como 

deficiência intelectual e 

epilepsia, até pessoas 

independentes, com 

vida comum, algumas 

nem sabem que são 

autistas, pois jamais 

tiveram diagnóstico. ” 

 

 

 

* Texto e imagem retirados de < https://www.revistaautismo.com.br/diamundial/> acesso em 12/3/21. 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 05/04 a 09/04/2021 

SEMANA: 
5 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS; 
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ATIVIDADE: dia mundial de “Conscientização do autismo” - 2 de abril. 

Objetivo: estimular empatia e conscientizar  

 

Nesta semana, no dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do 

Autismo. A data, estabelecida em 2007, tem por objetivo difundir informações para a 

população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as 

pessoas afetadas por esta síndrome. 

Ao longo desta semana aprenderemos um pouco mais sobre este tema e sobre a 

importância do respeito às diferenças. 

 

Acesse este link para a realização da leitura do livro "Meu amigo faz iii": 

https://youtu.be/uyAkjS8cvvI 

 

Este livro nos mostra com incrível leveza e sensibilidade como podemos nos conectar com 

as crianças com autismo, inclusive quando são não verbais,como seu personagem Nil,que 

ainda não consegue falar para se comunicar. Ela aponta o primeiro passo para 

compreendermos nosso coleguinha com autismo na escola: observá-lo. Observar o que 

nosso coleguinha gosta de fazer, como fica quando está feliz, como fica quando está triste, 

e tentar entender como podemos brincar com ele, e como podemos ajudá-lo. 

 

Após a leitura converse com seu filho (a) sobre a importância do acolhimento. 

 

RECURSO:  

Vídeo do Youtube e aparelho com acesso à rede de internet (Computador, celular, tablets, 

etc.). 

https://youtu.be/uyAkjS8cvvI

