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Ensino Estruturado – Resposta educativa para a inclusão de alunos com 

perturbações do espectro do autismo 

 

 

 

 

 

 

 
A inclusão de crianças/jovens com PEA em meio escolar requer, por vezes, a 

prestação de apoios diferenciados e adequados a essa forma específica de pensar e de 

aprender. No âmbito do Decreto-Lei 3/2008, mais propriamente no artº 25 da inclusão 

das crianças /jovens com necessidades educativas com carácter permanente, vêm as 

unidades de Ensino Estruturado para a educação de alunos com PEA dar uma resposta a 

esta comunidade educativa. 

Têm como objectivo principal ajudar a criança com PEA a crescer e a melhorar 

os seus desempenhos e capacidades adaptativas de modo a aumentar a participação na 

escola, junto dos seus pares, fomentando a sua inclusão na sociedade e autonomia ao 

longo da vida. 

Cada elemento do grupo, pertence a um “turma de referência” com a qual é 

possível estabelecer relações privilegiadas. 

 

É utilizado um modelo flexível que se adequa à maneira de pensar e de aprender 

das crianças e permite ao docente encontrar as estratégias mais adequadas para 

responder às suas necessidades.  

 

 



 

ENSINO ESTRUTURADO 

Traduz-se num conjunto de princípios e estratégias que com base na estruturação 

externa do espaço, tempo, materiais e actividades, promovem uma organização interna 

que permite facilitar os processos de aprendizagem e de autonomia das pessoas com 

PEA, diminuindo a ocorrência de problemas de comportamento. 

 

Através do Ensino Estruturado é possível: 

- Fornecer uma informação clara e objectiva das rotinas 

- Manter um ambiente calmo e previsível 

- Atender à sensibilidade do aluno aos estímulos sensoriais 

- Propor tarefas diárias que o aluno é capaz de realizar 

 

Inclui a utilização de uma rotina de trabalho individualizada procurando compensar os 

défices presentes no autismo: 

 

Cognitivos 

- Atenção 

- Organização 

- Generalização 

 

Sensoriais 

- Inconsistência 

- Hiper e Hipo sensibilidade 

 

Sociais 

- Empatia 

- Reciprocidade 

- Contacto visual 

 

Comunicacionais 

- Compreensão/Expressão 

- Reciprocidade  

- Interpretação Literal 



 

Comportamentais 

- Previsibilidade 

- Medos 

- Compreensão 

 

 

ÁREAS DE APRENDIZAGEM 

 

APRENDER 

Local reservado ao ensino individualizado, onde a criança/jovem deve fazer todas as 

aprendizagens que depois realizará sozinho. Encontra-se posicionada de frente para o 

adulto e de costas para factores de distração. 

 

Área de ensino individualizado 

 

- Privilegia o desenvolvimento de novas aprendizagens 

- Desenvolve a atenção e concentração 

- Facilita a interacção e a focalização do olhar 

 

 

TRABALHO INDIVIDUAL 

Local de trabalho em cabine, composta por um armário à esquerda e outro à direita, 

onde o aluno realiza as tarefas que é capaz de fazer sozinho e de forma independente, 

com a ajuda de um plano de trabalho que informa as actividades a desenvolver. 

 

Área  de trabalho individual e autónomo 

 

- Redução de estímulos distractores  

- Focalização da atenção nos aspectos importantes da tarefa 

- O plano de trabalho indica à criança/jovem as actividades a realizar e a sua sequência 

- As tarefas propostas estão organizadas em caixas/pastas individuais 

 

 



LAZER/BRINCAR 

Espaço para as pausas e relaxamento, onde a criança/jovem aprende a brincar/jogar de 

forma mais adequada e criativa. Está equipada com brinquedos, almofadas, espelho, 

música … 

 

Área para brincar/jogar e principalmente, para aprender a brincar 

 

- Relaxamento, lazer 

- Promove a escolha de brincadeiras e o desenvolvimento de actividades com os pares 

- Possibilita a imitação de actividades de vida diária  

 

 

COMPUTADOR 

Área de trabalho que pode ser feito de forma independente ou com a ajuda do adulto, 

onde a criança consolida aprendizagens. 

 

- Facilita a atenção e a concentração 

- Consolida aprendizagens 

- Minimiza dificuldades na escrita 

 

 

TRABALHO DE GRUPO 

Local para realização de trabalhos em conjunto, envolvendo actividades com plasticina, 

legos, pintura, recorte, colagem… 

 

Área para a promoção da interacção social 

 

- Estimula a partilha e o trabalho com os pares 

- Fomenta a diversificação de actividades 

 

 

 

 

 



REUNIÃO 

Local de encontro de todos os elementos do grupo, onde se dá as boas vindas uns aos 

outros, fala-se do tempo, da data, contam-se histórias, lenga-lengas, cantam-se canções. 

Com a exploração destas actividades pretende-se desenvolver a comunicação, a 

imitação e a interacção social, tendo como suporte material especificamente elaborado. 

 

Área para a exploração de objectos, imagens, sons e gestos 

 

- Desenvolvimento de competências ao nível das noções espacio-temporais, autonomia 

e compreensão de ordens verbais  

 

 

HORÁRIO 

 

Elemento central de todo o funcionamento, constituindo o suporte visual que 

indica à criança o local e o tipo de actividades a desenvolver. Dá a noção de sequência, 

indicando as actividades/tarefas que vai realizar ao longo do dia. Permite a antecipação 

e a previsão e diminui problemas de comportamento resultantes das dificuldades na 

compreensão da linguagem verbal. 

Estes horários são construídos de acordo com o nível funcional de cada criança e 

têm um carácter evolutivo e dinâmico. 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Mostra as tarefas a realizar na área de trabalho, ajudando a perceber o que é 

esperado dele(a), a organizar o seu trabalho e a completar as suas tarefas, fornecendo 

informações, de extrema importância e desenvolvendo a noção concretizada de 

principio, meio e fim (começar a fazer e acabar), tornando-se capaz de realizar uma 

tarefa ou sequência de tarefas. Nele consta:  

- Que tarefas realizar 

- Quantidade de tarefas a realizar 

- Noção de sequência temporal 

 



MATERIAIS 

 

Os materiais são concebidos/adaptados de modo a trabalhar os conteúdos 

definidos no programa curricular de cada aluno, de acordo com o seu grau de 

desenvolvimento. Facilita o desempenho escolar junto dos pares, contribuindo para a 

inclusão. 

 

     São: 

- Objectivos e concretos 

- Relacionados com os seus interesses e quotidiano 

- Diversificados 

- Manipuláveis 

  

Como pode a comunidade educativa contribuir para a inclusão das crianças 

com PEA? 

 

- Incentivando a realização de actividades que se relacionem com os seus interesses;  

 

- Sensibilizando as outras crianças, na área de Formação Cívica, para as 

características básicas desta problemática; 

 

- Sensibilizando as outras crianças para a aceitação da diferença e para a 

importância de interagirem com estas crianças. 

 

Como desenvolver a socialização na criança com PEA? 

 

- Aproveitando os momentos na turma para trabalhar em tutoria de pares; 

- Criando situações de ensino cooperativo onde o aluno possa participar; 

- Enfatizando o relacionamento social, mais do que o resultado; 

- Evitando que a criança seja alvo de implicações ou troça; 

- Promovendo o convívio com os colegas; 

- Elogiando os colegas quando colaboram; 

- Encorajando a proximidade física e o contacto visual. 



 

Atenção aos sinais de ansiedade 

 

 Estar atento aos sinais que prevêem um comportamento mais 

descontrolado/disfuncional, procurando antecipar e preveni-lo; 

 Encaminhar para um lugar calmo e seguro, permitindo comportamentos  

alternativos tranquilizadores; 

 Recompensar a criança pelos comportamentos adequados; 

 Utilizar frases ou palavras-chave (“calma”; “dá-me a mão”) e gestos (dar a mão; 

toque firme); 

 Reconhecer e verbalizar os sentimentos da criança contribuem para a acalmar  

(Ex: Chamar pelo nome da criança e dizer: “Tu estás triste porque…”), sendo 

importante deixar que esta os demonstre. 

 

Como desenvolver a comunicação na criança com PEA? 

 

- Usando uma linguagem clara, precisa e directa; 

- Falando literalmente (sem ironias, duplos significados,…); 

- Evitando a sobrecarga verbal, utilizando frases curtas; 

- Falando devagar e num tom calmo; 

- Usando gestos e modelos como complemento das verbalizações; 

- Procurando captar a atenção do aluno; 

- Informando com precisão o que se pretende e sobre possíveis mudanças. 

 

Como organizar o meio ambiente? 

 

- Promovendo um ambiente seguro e previsível; 

- Proporcionando uma rotina diária consistente; 

- Reduzindo os distractores e a sobrecarga sensorial (auditiva, olfactiva, táctil, 

visual); 

- Adequando as tarefas às necessidades, interesses e nível funcional do aluno; 

- Fornecendo um Mapa Colorido da Escola (áreas de circulação e actividades).  

- Maximizando o processamento visual (área forte); 



 

 

Avisar as Mudanças 

 

      Avisar previamente a criança da ocorrência das mudanças 

      Ajudar a preparar-se para a mudança 

     - Modificando Plano de Aula / Organizador Visual; 

           - Explicando o que lhe será exigido; 

           - Ensaiando a nova actividade. 

 

Criar um organizador visual de tarefas 

                                                       (se necessário) 

 

• Imagens representando a sequência de tarefas/ actividades a realizar, com o 

respectivo tempo, de modo a que a sequência possa ser monitorizada. 

 

 

 

CADA CRIANÇA É ÚNICA 

 

- Seleccionar as estratégias em função das características, comportamentos e 

atitudes de cada criança. 

 

- Manter  consistência na aplicação das estratégias de intervenção definidas nos seus 

Programas Educativos Individuais. 

 

 

TREINO DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

 

- Capacidade de partilhar o prazer da companhia de outros; 

- Capacidade de responder e de iniciar comportamentos sociais dentro dos diferentes 

contextos; 

        O ensino de competências sociais é essencial 

 



IMAGINAÇÃO 

Procura de 

CONHECIMENTO 

AFECTO 

ESPIRITO 

POSITIVO 

TRABALHO 

COOPERATIVO 

Grupos ou tarefas seleccionados pelo professor 

 

-  Ajudar na selecção dos grupos de actividades ou equipas, de modo a garantir que 

a criança com PEA participe; 

-  Ajudar na selecção das tarefas/papéis a assumir por cada uma das crianças. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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