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Aline Lucena é fonoaudióloga, atua no desenvolvimento infantil desde a 
graduação, apaixonada pelo o que faz, está sempre sorrindo e mantém alegria 
constante nos atendimentos, não medindo esforços para que a criança sinta-se 
a vontade para falar ou expressar. É atleta de Nado Artístico e Natação, o que a 
motivou em iniciar a intervenção dentro da água. Casada, mãe do Eduardo e da 
Beatriz, acompanhando de pertinho as etapas do desenvolvimento infantil. 

Aline atua no espaço “T.O. na Água”, é proprietária do Espaço Terapêutico ACREDITA, 
ambientes compostos por natureza e equipe multidisciplinar que acolhe a 
criança na sua espontaneidade, para aplicar durante as terapias o conhecimento 
reconhecido pelas titulações de  Mestre em Ciências da Saúde da Criança e 
Adolescente pela UFMG, pós graduação em Neuropsicologia e especialista em 
Linguagem, Fonoaudiologia Educacional, Motricidade Orofacial. No currículo 
destaca-se ainda a Formação no PREAUT (Identificação precoce dos sinais de 
risco para o autismo), capacitação para intervenção com método PECS (Picture 
Exchange Communication System) e Método das Boquinhas. 

ALINE MOREIRA LUCENA
@equipeacredita
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Blenda Castro é fonoaudióloga, comunicativa e cheia de energia nas suas intervenções. 
Recebe as famílias com conforto e acolhimento na Tríade,  da qual é sócia-proprietária. 
Casada, divide o tempo em cuidar do seu lar, do seu cãozinho e da sua gatinha de 
estimação, trabalhar e se atualizar constantemente. É graduada pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, pós graduada em Neurociência pela UFMG, pós graduada 
em Linguagem com enfoque nos distúrbios de linguagem, aprendizagem e na 
atuação em âmbito educacional pelo CEFAC  e Pós graduanda em Fonoaudiologia no 
Transtorno do Espectro Autista pela CBI of MIAMI.  Atua, com muito amor, com crianças 
com desenvolvimento atípico, atuando, principalmente, na fala e na linguagem. 
Possui certificação do PROMPT - nível 1, PADOVAN (em formação), ABA (estratégias 
naturalísticas), Modelo Denver de Intervenção, Modelo DIR - Floortime, curso de Apraxia 
de Fala na Infância pela ABRAPRAXIA, formação no PREAUT (Identificação precoce dos 
sinais de risco para o autismo), formação no Método dos Dedinhos, formação pela 
Escala Bayley de desenvolvimento de bebês e crianças e aprimoramento no transtorno 
do desenvolvimento de linguagem. Possui certificação de Fonoaudiologia sistêmica, 
uma vez que seu objetivo é sempre olhar além dos sintomas.

BLENDA STEPHANIE
ALVES E CASTRO

@fonoblendacastro
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Nayara Abreu é fonoaudióloga, Mestre em Ciências Fonoaudiológicas e 
Especialista em Transtorno do espectro do Autismo pela UFMG. É colaboradora do 
Laboratório de estudo e extensão em Autismo e desenvolvimento - LEAD (UFMG). 
Muito sorridente, tem uma conversa fácil e cativante! Atua com crianças e tem 
muito envolvimento com todas elas. Gosta de cachorros e ama todos os recursos 
que a natureza dispõe. É apaixonada pelo desenvolvimento científico e busca 
atuar sempre com práticas clínicas baseadas em evidências, equilíbrio, amor e 
muito afeto com seus pequenos! Está se especializando em Distúrbios de fala e 
Linguagem (UNYLEVA). Apresenta aperfeiçoamento em Educação continuada 
no Transtorno do Espectro Autista (Hospital das clínicas - UNIFESP) e em Análise 
do comportamento aplicada ao Transtorno do espectro autista e distúrbios do 
desenvolvimento (Creative ideias).

NAYARA CAROLINE
BARBOSA ABREU

@nayabreu.fono
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Como formação complementar, destacam-se os cursos de aprofundamento em 
Neurodesenvolvimento de linguagem, Transtornos dos sons da fala, Transtornos 
de alimentação na primeira infância,  DIR-Floortime, Avaliação e ensino de 
habilidades básicas, por meio do instrumento Inventário Portage Operacionalizado, 
VB MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) e 
Ensino da fala ( Instituto Lahmiei - UFSCAR), Formação em Apraxia de fala na 
infância e em Intervenção para Apraxia de fala na infância com foco em DTTC - 
Dynamic temporal tactile cueing (ABRAPRAXIA), Curso Básico PECS - Sistema de 
comunicação por troca de figuras (Pyramid educational consultants), Transtornos 
de processamento sensorial no Transtorno do Espectro Autista (UFMG). Estuda 
modelos de intervenção baseados em práticas naturalistas relacionadas ao 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita na primeira infância. É professora de 
cursos livres, aperfeiçoamento e pós graduações. 

NAYARA CAROLINE
BARBOSA ABREU

@nayabreu.fono
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Kércia Melo é fonoaudióloga, graduada pela Universidade Federal de Minas 
Gerais, pós graduada em Transtorno do Espectro Autista pelo CBI of Miami 
e pós graduanda em Linguagem com enfoque nos distúrbios de linguagem, 
aprendizagem e na atuação em âmbito educacional pelo CEFAC. É atenciosa, está 
sempre disponível e antenada com a ciência e com as  necessidades das crianças. 
Realiza atendimentos com serenidade e busca sempre a melhor posição para ver 
os seus pacientes, faz parte da equipe do Espaço Terapêutico ACREDITA e atua 
em consultório próprio na região de Venda Nova. Na divulgação deste e-book, 
esta descrição de formação, já estará desatualizada! De tanto curso que ela faz 
dentre eles destacam-se certificação no método PROMPT - nível 1, no Curso Básico 
PECS (Sistema de Comunicação por Troca de Figuras), curso de Apraxia de Fala na 
Infância pela ABRAPRAXIA, capacitação no Método das Boquinhas e Método dos 
Dedinhos.

KÉRCIA MELO DE
OLIVEIRA FONSECA

@kerciamelo.fono



8

As  autoras se uniram na tarefa de produzir 

esta cartilha, pois pensam que  a informação 

é fundamental para permitir às crianças com 

autismo condições ideais de se desenvolverem em 

meio a muita atenção, carinho e alegrias. Foram 

alguns encontros, várias trocas de experiências 

e atualizações científicas até que concretizamos 

este material. Esperamos que aproveitem nossas 

orientações e divirtam-se!

““
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Orientar vocês, pais, familiares e cuidadores, quanto às atividades que podem ser 
realizadas com suas crianças (dentro do espectro autista ou neurotípicas) e também 
para que entendam mais sobre as habilidades que são necessárias para desenvolver 
nossos pequenos e então ver as brincadeiras e atividades do dia-a-dia como meio 
para isto.

Agora vamos falar um pouquinho sobre 
alguns conceitos que os ajudarão a entender 
o desenvolvimento da comunicação...

QUAL O NOSSO OBJETIVO?

Comunicar é preciso!

Introdução

Entretanto, quando existem falhas
nesse processo, é que damos atenção a
essa habilidade! 
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A comunicação não verbal é a base crucial para o desenvolvimento 
da fala e pode ser realizada por meio de gestos, expressões faciais e 
corporais. Ela proporciona a uma criança que não fala uma forma de 
se expressar.

A linguagem é o que nos faz chegar ao outro, expressar nossas ideias, sentimentos, 
nosso jeito de olhar para a vida e para o nosso ambiente. É por meio da linguagem 
que modificamos estruturas em nós e nos nossos interlocutores! Ela pode acontecer 
de maneiras diferentes, como por meio da escrita, da fala e de gestos. 

É a forma de expressar ideias, desejos, opiniões, crenças e valores 
por meio da fala ou da escrita.

Comunicar é transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber 
outra mensagem como resposta. Existem dois tipos de comunicação:

Comunicação não verbal

Comunicação verbal

O QUE É A LINGUAGEM?

O QUE É A COMUNICAÇÃO?
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Podemos observar por meio do modo como a criança brinca, organiza 
os objetos e realiza a imitação gestual e sonora. Vocês já observaram 
isso nas suas crianças? 

É a forma de expressar ideias, desejos, opiniões, crenças e valores por 
meio da fala ou da escrita.

Uso de palavras, gestos e/ou imagens (comunicação alternativa) 
para transmitir desejos, experiências, sentimentos e pensamentos às 
outras pessoas.

Linguagem cognitiva

Linguagem expressiva

Linguagem
receptiva/compreensiva
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Existem estruturas cerebrais complexas responsáveis por receber e interpretar 
as informações recebidas pelo meio, que proporcionam o desenvolvimento da 
linguagem, porém, fatores genéticos e ambientais influenciam bastante nesse 
processo. Além disso, todas as informações sensoriais e motoras auxiliam no percurso 
do desenvolvimento da linguagem, como as auditivas, visuais, perceptuais e táteis. 

A fala é a expressão e a produção dos sons, de cada indivíduo e específica de cada 
língua. É a principal forma de auto expressão e interação social. Geralmente é a que 
mais preocupa os pais de crianças pequenas, pois espera-se que as crianças comecem 
a falar as primeiras palavrinhas por volta de um ano de vida. 

O QUE É A FALA?

Não existe receita!!!
Mas por que meu filho não fala?
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De acordo com o DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), o 
Autismo é um transtorno definido por alterações presentes desde os primeiros meses 
de vida, e que, normalmente, é diagnosticado ainda na primeira infância, por volta dos 
dois/três anos de idade, quando as características se tornam mais evidentes. O TEA 
caracteriza-se por déficits na comunicação, interação social, rigidez comportamental, 
interesses repetitivos e restritos, alterações sensoriais e movimentos estereotipados. 
Tais limitações incluem a dificuldade na atenção compartilhada e de foco, em evoluir 
com relações afetivas,em realizar imitação, restrição em compreensão, uso funcional 
do objeto, da linguagem durante as brincadeiras e impacto negativo nas atividades 
de vida diária (AVD’s).  

FALANDO SOBRE O TRANSTORNO 
DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)

PRÉ-REQUISITOS PARA A FALA:

ATENÇÃO FOCADA MOTIVAÇÃO

TROCA DE TURNO

ATENÇÃO
COMPARTILHADA

COMPREENSÃO DO
QUE LHE É DITO

ATENDER A
COMANDOS VERBAIS

IMITAÇÃO DE SONS
E DE GESTOS

CONTATO VISUAL E
DIRECIONAMENTO DO OLHAR

VOCALIZAÇÕES E
BALBUCIOS (PRIMEIROS
SONS DE FALA QUE A
CRIANÇA PRODUZ)

SIMBOLISMO
(FAZ-DE-CONTA)
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As causas do autismo são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo 
esteja em anormalidades em regiões do cérebro, ainda não definidas de forma 
conclusiva, causadas por motivos genéticos. Suas manifestações estão associadas ou 
não a questões ambientais, o que influencia na gravidade do autismo. Especialistas 
consideram que 90% dos casos de TEA estão associados a fatores genéticos. Ou seja, 
um membro da família (pai ou mãe), apresenta genes associados ao TEA, assim, 
essa herança genética pode ser passada para os filhos. É também por isso, que 
em uma mesma família é possível encontrar irmãos com autismo. Os outros 10% 
estão associados a fatores ambientais, como complicações durante o nascimento, 
infecções, estresse, desequilíbrios metabólicos, uso de substâncias, entre outros. 

O diagnóstico de autismo depende

de uma apreciação clínica e interdisciplinar cuidadosa: 
avaliações de linguagem, cognitiva, comportamental 
e de desenvolvimento sensório motor, bem como 
exames complementares (por exemplo,  estudos de 
neuroimagem ou neurofisiologia, quando apropriados).
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No Brasil, ainda não há dados precisos sobre o número de casos, mas em 2011, foi 
realizada  uma pesquisa em São Paulo, indicando a taxa de 1 a cada 367 crianças. 
Assim, trata-se de uma importante questão de saúde pública brasileira que afeta 
diversas populações e esferas sociais. O CDC (Center of Diseases Control and 
Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, divulgou, em abril  de 
2018, a atualização dos números de prevalência do TEA: 1 para cada 59 crianças. 

Muitos profissionais podem estar envolvidos na avaliação e na intervenção do TEA, são 
eles: médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, 
nutricionistas, pedagogos, dentre outros. 
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Os marcos do desenvolvimento dizem respeito ao que a maioria das crianças 
consegue executar em determinada idade. Selecionamos algumas características de 
fala e linguagem de zero a cinco anos para descrevermos aqui.

Em que faixa etária sua criança se encontra?

Observe no quadro abaixo as características e verifique se o desenvolvimento dela 
está de acordo com as características listadas na próxima pagina. 

DESENVOLVIMENTO DA FALA
E DA LINGUAGEM
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IDADE

0 A 1
ANO

CARACTERÍSTICAS DA FALA E LINGUAGEM

Aos 3 meses:
- Aparentam ser sensíveis à ocorrência de atenção conjunta, 
marcadas por padrões oculares que coordenam o olhar para um 
objeto ou situação e o olhar para um parceiro social. 
- Já tem alguma força nas mãos e toca na superfície dos objetos, 
sem os agarrar.
- Brinca com os dedos. 
- Leva as mãos à boca.
Aos 4 meses:
- As crianças mostram uma sensibilidade à orientação dos rostos, 
respondendo mais prontamente aos que estão direitos do que 
aos que estão invertidos e tem respostas diferentes para a fixação 
do olhar e a emoção. 
- A criança vocaliza.
Com 6 - 7 meses:
- As crianças mostram respostas cerebrais diferentes quando 
veem um rosto familiar ou um rosto estranho.
- Apresentam diferentes respostas elétricas cerebrais a diferentes 
expressões faciais. 
- Reagem com um padrão específico de resposta a emoções 
negativas, quando comparado com emoções positivas.
- Empurra, alcança para agarrar objetos e mostra interesse. 
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IDADE

0 A 1
ANO

1 A 2
ANOS

CARACTERÍSTICAS DA FALA E LINGUAGEM

Aos 7 - 8 meses de idade:
- As crianças discriminam expressões faciais. 
- Integram informação emocional de dois domínios sensorial 
diferentes - visual e auditivo.
- Em relação a regulação do comportamento alcança com a mão 
toda, comportamento antecipatório olha para o adulto.
- Vocaliza e balbucia. 

Dos 12 -13 meses:
- A criança fala as primeiras palavras.
- É capaz de imitar a ação de outras pessoas.
- Identifica  o próprio nome quando é chamada. 
- Comunica seu desejo com um gesto ou expressões faciais.
- Compreende regras simples, como mandar beijo, dar “tchau” e 
bater palmas.
- Conhece o nome de pelo menos três objetos familiares.
- Conhece o significado do verbo “pôr”.
- Pode cumprir instruções simples.
- É capaz de reconhecer emoções nos gestos e atos de outras 
pessoas.
- Aponta com seu dedo um objeto que é pedido a ela e que ela 
conhece pelo nome.
- Tende a responder “não” a pedidos e perguntas.
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IDADE

1 A 2
ANOS

CARACTERÍSTICAS DA FALA E LINGUAGEM

Dos 14 - 15 meses:
- A criança começa a pedir os objetos familiares pelo nome.

Dos 15 -16 meses:
- Inicia o uso do “esse” para identificar objetos. 
- Conhece algumas partes do do seu rosto. 
- Reconhece imagens familiares.

Dos 16 - 17 meses:
- A criança desenvolve a noção de quantidade (mais). 
- Mostra interesse em conhecer o nome dos objetos.

Dos 17 - 18 meses:
- É capaz de repetir o final de canções.
- Relaciona objetos por seu uso. 
- Está apta a se comunicar, formando frases curtas de duas à três 
palavras.

Dos 19 - 20 meses:
- Surge o pensamento simbólico e com ele o jogo simbólico.
- Iniciam o uso dos adjetivos que contêm julgamento (bom/ruim). 
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IDADE

1 A 2
ANOS

CARACTERÍSTICAS DA FALA E LINGUAGEM

Dos 20 - 21 meses:
- A criança faz uso dos elementos básicos da sintaxe (artigos, 
preposições e conjunções). 
- Pode compreender até duas instruções simultâneas.
- É capaz de narrar fatos passados.
- Os conceitos em cima e embaixo, vazio e cheio são fortalecidos.

Dos 21 - 22 meses:
- A criança incorpora o uso do plural, do tempo passado e do 
masculino e feminino.
- Capaz de cumprir de duas a três instruções simples. 
- Avança na compreensão dos jogos sociais, sabem que existe a 
vez e as regras. 

Dos 22 - 23 meses:
- A criança incorpora o uso de verbos, adjetivos e substantivos 
nas frases.
- Conhece a maioria das partes do corpo.
- Responde seu nome quando é perguntado. 

Dos  23 - 24 meses:
- Conhece o  nome das pessoas familiares, animais e objetos 
familiares. 
- Faz uso predominante do “eu”, “você” e “meu”.
- Arruma os brinquedos (aquisição de ordem espacial).
- Tem muito interesse por jogos sociais.
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IDADE

2 A 3
ANOS

CARACTERÍSTICAS DA FALA E LINGUAGEM

Dos 24 e 27 meses:
- A representação simbólica é desenvolvida.
- Nomeia objetos e pessoas.
- Diferencia uma cor.
- Diferencia entre um e muitos.
- Compreende e emite frases simples.

Dos 27 e 30 meses:
- A criança associa objetos por sua qualidade (categorização 
semântica).
- É capaz de associar onomatopéia com o animal correspondente.
- Amplia os conceitos espaciais (dentro e fora).
- Cumprimenta (diz bom dia, até logo, obrigado).
- Pergunta sobre a localização das coisas (conceito de “onde”).
- Diferencia duas cores.
- Diferencia pouco e nada.
- Aprende canções.
 - Surge um sentimento mais forte do “eu”, na qual a criança não 
usa mais seu próprio nome para se referir a ela, e sim o “eu” e o 
“você”.
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IDADE

2 A 3
ANOS

3 A 4
ANOS

CARACTERÍSTICAS DA FALA E LINGUAGEM

Dos 30 aos 33 meses:
- Reconhece cores primárias.
- Diferencia e nomeia duas cores e agrupar objetos por cor.
- Estabelece relação entre objeto e seu uso. 
- Expressa seus desejos  e necessidades de forma clara.
- Amplia muito o vocabulário (cerca de 300 palavras). 

Dos 33 aos 36 meses:
- A criança é capaz de diferenciar os objetos conforme o seu 
tamanho (grande e pequeno).
- Apresenta noções de temporalidade (primeiro, depois).
- Faz perguntas em relação aos nomes das coisas (o que  é?). 

A partir dos 3 anos:
- A criança começa a fortalecer os conceitos de quantidade 
relações de parte e todo e subir e descer.
- Compreende pronomes pessoais.
- Começa a usar palavras que expressam relações espaciais. 
- Faz pequenas deduções e começa a usar suas habilidades para 
solucionar e responder questões sobre situações cotidianas.
Inicia o uso do verbo no gerúndio (verbo+end - comendo, 
brincando).
- Compreende e responde questões com “o que” e “onde”.
- Usa combinações diferentes para se expressar.
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IDADE

4 A 5
ANOS

CARACTERÍSTICAS DA FALA E LINGUAGEM

A partir dos 4 anos:
- Há melhora das interações conversacionais.
- A criança é capaz de usar o condicional, desenvolve a capacidade 
de negociar.
- Consolida-se a habilidade narrativa, não relacionada com uma 
situação imediata com função rememorativa e imaginativa.
- Elabora estrutura de pensamento e é capaz de contar história 
familiar sem gravura, com pistas.
- Repete rimas e canções para outras pessoas.
- Entende regras e jogos simples.
- Início do processo de compreensão dos sentimentos do outro 
(teoria da mente).

A partir dos 5 anos:
- A criança fala corretamente todos os sons da língua.
- Consegue responder adequadamente a “por quê” e “como” com 
explicação.
- Usa o ontem e amanhã com significado.
- Começa a compreender e iniciar assuntos relacionados ao 
contexto.
- Entende e conta pequenas piadas.
- Começa a imaginar o que o outro está pensando (Ex.: “minha 
mãe está irritada comigo porque eu fiz bagunça”). 
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As pesquisas mostraram que as áreas do cérebro especializadas nos aspectos 
da aprendizagem social (contato visual e respostas emocionais) e das áreas 
especializadas para a linguagem não funcionam de maneira adequada em crianças 
com TEA. Portanto, algumas crianças apresentam dificuldade na linguagem verbal 
(fala) e não verbal (gestos) e muitas vezes, quando apresentam a linguagem verbal, 
pode estar presente a chamada ecolalia (repetição de sentenças faladas com ela ou 
de sentenças ouvidas em desenhos, por exemplo). 

Selecionamos algumas dificuldades relevantes que serão descritas abaixo e para 
cada uma delas, sugerimos estratégias para estimulação! 
Como fazer isso? A resposta é: BRINCANDO!

É por meio da brincadeira que criamos situações de comunicação, de fala, de 
modelamento de comportamento, dentre outras coisas. Ou seja, a brincadeira é 
essencial para o aprendizado da criança e é bastante motivadora.

CARACTERÍSTICAS DE FALA
E LINGUAGEM NO TEA 

na fala e na linguagem.
Crianças com TEA apresentam dificuldade
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Crianças com TEA apresentam alteração nos neurônios espelho que são os 
responsáveis por ligar as ações que vemos os outros fazerem aos nossos padrões de 
ações. 

A maioria das crianças com TEA não se interessam em se relacionar com outras 
pessoas, e no entanto, nem mesmo entendem a necessidade do olhar na face do 
“outro”, interpretar expressões, o que abala o funcionamento dos neurônios espelho.
Por meio do contato visual, a criança imita os movimentos articulatórios da fala de 
outra pessoa para aprender a produzir sons. Da mesma forma, as crianças imitam os 
adultos nas brincadeiras e aprendem uma série de habilidades. O contato visual é 
fundamental tanto para o relacionamento interpessoal como também para aprender 
o que acontece no nosso ambiente.

Vamos saber aqui como
ajudar as crianças com TEA! 

1. PORQUE CRIANÇAS COM TEA
APRESENTAM DIFICULDADE NO
CONTATO VISUAL? 
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Vamos lá?!
- Brinque com bolhas de sabão: antes de fazer as bolhinhas, conte até três alterando 
a entonação da voz e a expressão facial, pare e espere a reação da criança.

- Utilizar brincadeiras de rotina sensório social (em que o adulto ou
o par é o próprio “brinquedo”, ou seja, o foco da diversão está no
outro e não no objeto). Exemplo: Brincar de cócegas!
Incentive o contato visual e a troca de olhares durante
a brincadeira, pare e espere a reação da criança
antes de fazer novamente. 
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Crianças com TEA apresentam dificuldade em imitar gestos, sons e palavras, devido 
a disfunção do sistema do neurônio espelho, que encontra-se menos ativo. A 
ativação deste sistema ocorre quando uma pessoa realiza uma ação observando 
esta mesma ação realizada pelo outro. A falha na atenção ativa e no relacionamento 
com os outros contribui para a dificuldade da imitação, partilha emocional e atenção 
compartilhada, o que dificulta o desenvolvimento das competências socioemocionais 
e comunicativas.

Cabe ressaltar que crianças com TEA apresentam dificuldades de aprender sobre 
situações e contextos que outras crianças aprendem de forma mais natural, devido a 
dificuldade de imitação e interações sociais. 

Vamos lá?!
- Utilizar vídeos ou músicas, como a música “mão e mãos” do Ninho musical e 
“Caninópolis - dança da imitação” para que a criança imite os sons e realize movimentos 
corporais.

- Imite as ações ou os sons do seu filho: isso faz com que a criança perceba você e o 
imite em outros momentos. 

2. PORQUE CRIANÇAS COM TEA
APRESENTAM DIFICULDADE
NA IMITAÇÃO?
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A troca de turno refere a capacidade de cooperar em trocas, de dar e receber, o 
que é fundamental para o equilíbrio das interações no desenvolvimento social 
e na comunicação. O desenvolvimento da troca de turno nas brincadeiras com 
brinquedos, objetos e atividades diárias faz com que a criança aprenda a esperar 
respostas, a imitá-lo no jogo, a utilizar gestos e palavras e a experimentar a diversão 
da interação social.  Crianças com TEA podem estar menos conscientes da troca de 
turno do parceiro porque estão menos sintonizadas para as comunicações sutis dos 
olhos, rosto e voz. 

Vamos lá?!
- Brincar de boliche: cada hora um tem a sua vez de derrubar os pinos!
- Brincar de telefone e assim, cada hora um tem a sua vez de falar ou
emitir algum som!

3. PORQUE CRIANÇAS COM TEA
APRESENTAM DIFICULDADE NA
TROCA DE TURNO?

(de leite condensado, 
achocolatado)
com sua criança?! 

Que tal construir
um telefone de lata
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Crianças com TEA apresentam dificuldades relacionadas às habilidades de iniciar e 
manter a interação. As habilidades de imitação, reciprocidade ou correspondência 
social e emocional são essenciais para uma atenção compartilhada com qualidade. 
Essas funções são marcadas por padrões oculares que coordenam o olhar para um 
objeto ou situação e o olhar para o parceiro social (triangulação do olhar). 

Vamos lá?!
- Utilizar o brinquedo “vai e vem”, que pode ser confeccionado pelos próprios pais 
junto com a criança;

- Brincar de bola jogando um pro outro (com as mãos ou com os pés)
ou sentados em roda.

4. PORQUE CRIANÇAS COM TEA
APRESENTAM DIFICULDADE NA
ATENÇÃO CONJUNTA/ATENÇÃO
COMPARTILHADA?
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As crianças com TEA escutam os sons (quando não há comprometimento auditivo), 
mas algumas vezes apresentam dificuldade em compreendê-los. Por este motivo, 
apresentam desafios na prontidão para respostas, no comportamento de ouvinte, 
caracterizando uma latência ou delay (tempo maior para processar as informações) 
auditivas. 

De acordo com alguns estudos, parece haver menos ligações entre certas regiões 
do cérebro, tais como entre as áreas sensoriais que são especializadas para os sons, 
visão e toque, e as áreas do raciocínio, que são especializadas para a compreensão de 
sons, de tudo que vemos e dos toque que experimentamos.

5. PORQUE CRIANÇAS COM TEA APRESENTAM
DIFICULDADE EM ATENDER A COMANDOS VERBAIS,
COMO O “DAR” E O “PEGAR”? 

Para desenvolver a compreensão

espere uma resposta da criança
(conte mentalmente até 5 segundos)
e dê instruções mais simples e objetivas.
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Vamos lá?!
Como atender a comandos verbais
- Iniciar com pedidos por meio de frases simples e curtas e à partir do momento que 
sua criança for capaz de atender a sua solicitação, vá aumentando a complexidade 
dos pedidos. Ex.: (“pega seu chinelo”, “pega seu chinelo e senta aqui”, e por fim, “pega 
seu chinelo, sente aqui e calce.” Caso a criança não execute a ação, dê o apoio físico 
para que ela consiga executar.

Como responder pelo nome quando chamado 

- Chamar a atenção da criança por meio de diferentes sons e expressões faciais para 
que a criança direcione o olhar para o falante e então, o falante dá o reforço positivo 
ou algo que seja interessante para a criança imediatamente após o chamado. 

- Evocar a criança sempre pelo nome próprio e não por apelidos. O nome se torna um 
marco sonoro dentro de uma frase, e assim a criança consegue discriminar/identificar 
os elementos da frases, facilitando a compreensão do enunciado/comando. 

Obs.: Diga para a criança que quando ela for chamada, ela pode responder com 
um “oi”. 
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Crianças com autismo apresentam dificuldade em aprender que são enviadas 
mensagens entre as pessoas, não reconhecem a importância do olhar, dos gestos, 
dos sons da fala e das expressões faciais. A comunicação não verbal, seja ela por 
meio do contato visual, de gestos ou sons, permite  à criança uma nova forma 
de compreender a si mesma e às outras pessoas, bem como de se expressar. Assim 
que a criança compreende que a comunicação existe, a fala e os gestos adquirem um 
significado. 

Vamos lá?!
- Auxiliar a criança a apontar quando ela desejar algum objeto, para isso, é importante 
que o brinquedo esteja fora do alcance. Caso a criança não faça de forma espontânea, 
dê o apoio físico do apontar.  

- Brinque com uma caixa fechada cheia de animais (imagens ou miniaturas) dentro 
e solicite que a criança pegue um animal, ao pegar, faça o som do animal ou solicite 
que ela faça. 

6. POR QUE CRIANÇAS COM TEA 
APRESENTAM DIFICULDADE NA 
COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL?
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É muito comum as crianças com TEA apresentarem dificuldade em discriminar 
expressões como cara de triste, feliz, raiva e outras. Isso acontece pois regiões do 
cérebro especializadas na percepção e reconhecimento de rostos, assim como 
na percepção do movimento são importantes na detecção e interpretação de 
informações sociais, como as expressões faciais. 

Vamos lá?!
- Podemos desenvolver as expressões faciais nas crianças utilizando músicas como a 
música “Cara de quê? - Coração Palpita”;

- Outra estratégia legal é tirar fotos no modo selfie explorando e dando significado às 
expressões faciais realizadas.

Que tal usar filtros legais e chamativos de aplicativos como: Instagram/TikTok/
Snapchat?! 

7. POR QUE CRIANÇAS COM TEA APRESENTAM
DIFICULDADE NO RECONHECIMENTO DE
EXPRESSÕES FACIAIS?
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As crianças com TEA apresentam dificuldade em aprender e utilizar o faz-de-conta. 
Embora vulgarmente revelem muito interesse nos objetos, o mundo de faz-de-conta 
não parece surgir-lhes com naturalidade. O faz de conta vai para além do utilizar 
um objeto de forma habitual, envolve usar ideias que vem da imaginação e não dos 
próprios objetos e nas crianças com TEA, isso precisa ser ensinado. Uma teoria que 
explica por que motivo crianças com TEA não aprendem o faz-de-conta naturalmente 
é devido a partes do cérebro, que são importantes para o pensamento abstrato,se 
desenvolvem mais lentamente e não estão bem interligadas com outras partes do 
cérebro.  

Vamos lá?!
- Para crianças menores: fazer um carrinho de papelão, passar por um caminho 
sinalizado com um durex pelo chão e fazer o som do carro “brummm”. Dar a volta 
em algum objeto, como se fosse uma rotatória e finalizar na linha de chegada. Pode 
colocar um bonequinho ou um animal de miniatura dentro do carrinho, como se 
fosse levá-lo para passear ou então, o carrinho pode chegar em um supermercado e 
lá, comprar algumas frutinhas (miniaturas).
- O responsável pode fazer a criança se tornar o próprio objeto imaginário. Ex.: 
carregar a criança como se ela fosse um avião e fazer o som e o movimento do avião. 
- Proporcionar uma fantasia ou uma roupa que caracteriza determinado personagem 
para que criança interprete-o. 
- Para crianças maiores: utilizar origami de papel para criação de personagens de 
histórias e objetos. 

8. POR QUE CRIANÇAS COM TEA APRESENTAM
DIFICULDADE NO BRINCAR SIMBÓLICO
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“Teoria da mente” é uma expressão utilizada para nomear a habilidade de se atribuir 
estados mentais (sentimentos, emoções, desejos) a si mesmo e a outras pessoas, a 
fim de se poder predizer e explicar comportamentos. É muito difícil para as crianças 
com TEA se colocarem no lugar do outro, e possuem um bloqueio para interpretar 
o que “o outro” pensa ou prevê que ele realize mediante uma determinada situação. 

Vamos lá?!
- Brincar de faz de conta ou contar historinhas, imaginando diversas situações para 
que a criança perceba os estados mentais (medo, alegria, tristeza) dos personagens.

- Interpretar figuras/cenas reais: narrar o que é visto extrapolando para o que os 
personagens estão pensando/sentindo de acordo com a situação presente na cena. 

Crianças com TEA apresentam alteração em uma área do cérebro responsável pelos 
comportamentos sociais. Quando esta área não funciona corretamente, a criança 
torna-se insensível às necessidades dos outros e tende a focar-se em interesses que 
só ela própria detém. A dificuldade está na inibição de respostas apropriadas, no 
monitoramento do seu próprio comportamento e na ativação de comportamentos 
planejados.

10. POR QUE CRIANÇAS COM TEA APRESENTAM
 DIFICULDADE NA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO
 A MUDANÇAS DE COMPORTAMENTOS?

9. POR QUE CRIANÇAS COM TEA APRESENTAM
DIFICULDADE NA TEORIA DA MENTE?
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Vamos lá?!
- Antecipar verbalmente a rotina da criança, por meio de um  quadro de rotina que 
a criança ajude na confecção, que participe da organização da rotina diária. Pode 
ser utilizado um quadro pronto, confeccionado. Separar os objetos das atividades a 
serem realizadas durante o dia, com ajuda da criança.

Que tal um quadro de rotina para afixar no quarto da criança?” É possível 
encontrar em sites na internet ou como sugestão, vejam os trabalhos de “ @
marikotascrap”

- Para treino da habilidade de flexibilidade cognitiva pode-se mudar, por exemplo, o 
caminho de ir à padaria traçando rotas diferentes para explicar à criança que mesmo 
que mude o caminho ela chegará ao destino desejado. 

Vídeo “A Turma do seu Lobato
Tem hora pra tudo”
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Devido à dificuldade em atribuir um valor negativo a determinados estímulos (como 
o medo) por apresentarem alteração em uma área do cérebro responsável por atribuir 
valores emocionais aos estímulos. Além disso, as crianças apresentam dificuldade no 
controle inibitório, o que faz com que elas possam agir por impulso, apresentam 
dificuldade em ter atenção compartilhada, ou seja, de entender as expressões, 
entonações e sentimentos dos outros diante de riscos, e a maioria apresentam 
sensibilidade menor a dor, e isso não gera o aprendizado de que determinado perigo 
pode levar a dor. 

Vamos lá?!
- Em caso de alguma atitude perigosa por parte da criança, você deve posicionar-se 
na frente dela, de modo que facilite o contato visual e a compreensão da expressão 
facial do adulto (deve ser dado ênfase na cara de bravo) e  alterando o tom de voz ao 
dizer “não” associado ao gesto de “não” com as mãos.
- Antecipar o conceito de perigo, por meio de demonstração de cenas (desenho ou 
vídeos) com situações de risco para a criança. 

Vídeo “Joãozinho fez um dodói”
Historinhas e músicas Infantis

11. POR QUE CRIANÇAS COM TEA NÃO APRESENTAM 
CONSCIÊNCIA DE PERIGO (O QUE FAZ COM QUE 
ELAS SE MACHUQUEM FREQUENTEMENTE)?
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- Disponibilize um tempo para brincar com qualidade com seu filho, ou seja, escolha 
um momento em que você não precise estar preocupado com outras coisas para 
dedicar seu tempo a ele;

- Siga os interesses e a liderança do seu filho, ou seja, não tente impor que a brincadeira 
seja da forma que você quer. Lembre-se: a brincadeira tem que ser motivadora; 

- Não fique fazendo perguntas para seu filho o tempo todo, do tipo: que cor é essa? 
que letra é essa? que animal é esse?  

Nossa vida com alice

Ninho Musical

Gugudada

Coração Palpita 

Palavra cantada 

Orientações para os pais
durante as brincadeiras

SUGESTÕES DE VÍDEOS E MÚSICAS!
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