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"O Centro Espírita é uma
escola onde podemos
aprender e ensinar,
plantar o bem e recolher-
lhe as graças, aprimorar-
nos e aperfeiçoar os
outros, na senda eterna”.

CHICO XAVIER
Livro | O Centro Espírita



Etapas da jornada

Conscientização

Consideração

Diagnóstico

Tratamento

Convivência
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"... são um grupo de condições com
início no período do
desenvolvimento.
... manifestam cedo no desenvol-
vimento, em geral antes da criança
ingressar na escola..."

O que é o autismo
Transtornos do Neurodesenvolvimento
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DSM-5
PÁGINA 50



"As características essenciais do
transtorno do espectro autista são
prejuízo persistente na
comunicação social recíproca e na
interação social (Critério A)...

TEA - Transtorno
do Espectro Autista
Características Diagnósticas
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DSM-5
PÁGINA 50



"...e padrões restritos e repetitivos
de comportamento, interesses ou
atividades (Critério B).

TEA - Transtorno
do Espectro Autista
Características Diagnósticas
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DSM-5
PÁGINA 50



"Esses sintomas estão presentes
desde o início da infância e limitam
ou prejudicam o funcionamento
diário (Critérios C e D)."

TEA - Transtorno
do Espectro Autista
Características Diagnósticas
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DSM-5
PÁGINA 53



Quem pode
diagnosticar?
Pedagogo(a)

Psicopedagogo(a)

Terapeuta Ocupacional

Fonoaudiólogo

Psicólogo

Pediatra

Neuropediatra/Neurologista

Psiquiatra Infantil/ Psiquiatra
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Como o autismo
pode aparecer na
fala dos familiares?



“...só quer saber de mim, não fica com
mais ninguém...”
“...só gosta de brincar com coisas que
giram...”
“...não gosta de brincar com outras
crianças...”
“...ainda não fala...”
“...fica muito assustado com qualquer
barulho...”
“...o sono é bem desregulado...”
“...tem de chamar ele várias vezes para
atender...”

Etapa de
consideração
Sinais de alerta

10



“...ele é cheio de manias...”
“...se mudar o caminho da escola ele
surta...”
“...não tem muitos amigos...”
“...ele é mais calado...”
“...parece que ele não tem filtro do que
fala...”
“...está com problemas na escola...”
“...leva tudo ao pé da letra...”

Etapa de
consideração
Sinais de alerta
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“...já levei no pediatra e ele falou que é
normal...”
“...a professora me disse que ele tem
algum problema...”
“...levei no psicólogo e ele falou que é
algum trauma...”
“...fulano disse que é esquisitice
mesmo...”
“...o médico acha que é autismo, mas
vamos esperar mais um pouco...”
“...será que não é espiritual?”

Etapa de
diagnóstico
Sinais de alerta
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“...o NEUROPEDIATRA disse que ele tem
autismo...”

“...o PSIQUIATRA  INFANTIL disse que ele
tem autismo...”

Etapa de
diagnóstico
Sinais de alerta
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Tenho um
evangelizando com
autismo, e agora?
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CALMA!
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Inteire-se
sobre o
evangelizando
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Inteire-se
sobre o contexto
familiar
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Inteire-se do
contexto escolar
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Inteire-se do
contexto
terapêutico
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Como vamos
incluir?
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Verificar o que já
existe em outras
locais



4 pontos de
observação

1° - O evangelizando
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Compreender o seu estágio de
desenvolvimento, seus
comportamentos, e realidade
familiar.



4 pontos de
observação

2° - O evangelizandor
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É necessário que as pessoas
envolvidas na tarefa busquem
capacitar-se.



4 pontos de
observação

3° - O ensino
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É preciso refletir sobre toda a
dinâmica da atividade, frente as
condições do evangelizando com
necessidades educacionais
especiais.



4 pontos de
observação

4° - O ambiente
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É uma das principais variáveis no
comportamento, precisamos
colocá-lo dentro do foco de
planejamento das atividades, como
elemento de base.



Obrigado!
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