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ACESSIBILIDADE 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto:  Oficina sobre autismo 

Data de início: 20/05/2015                    Data de término: 20/05/2015 

Duração (meses): 01 dia 

Proponente: Diego Henrique Machado Gabriel 

Formação Acadêmica: Graduando 

Cargo: Tradutor Interprete de Língua de sinais Função:  

Lotação (Setor): NINC 

Telefone: (62) 34814677                   E-mail: Diego.gabriel@ifgoiano.edu.br  

Possui experiência projetos de extensão inclusos no Lattes: (x) Sim (    ) Não 

 

 2. APRESENTAÇÃO 

 Autismo é um transtorno global do desenvolvimento. Trata-se de uma alteração 

comportamental que afeta a capacidade de comunicação dos indivíduos. Algumas crianças, apesar 

de autistas, apresentam inteligência e fala intactas, outras apresentam sérios retardos no 

desenvolvimento da linguagem. Alguns parecem fechados e distantes, outros presos a 

comportamentos restritos e rígidos padrões de comportamento. Certos adultos autistas são capazes 

de ter sucesso na carreira profissional. Porém os problemas de comunicação e sociabilização 

frequentemente causam dificuldades em muitas áreas das suas vidas. O Brasil tem 2 milhões de 

autistas. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA  

O desenvolvimento ocorre de forma de conscientização a comunidade escolar, quanto as 

dificuldades vividas diariamente pelos autistas. 

 

4. OBJETIVOS E METAS  

Objetivo Geral: Explanar e vivenciar as dificuldades vividas diariamente pelas pessoas com as 

várias classificações de autismo 

Objetivo Específicos: Apresentar e provocar a consciência quanto ao Autismo e a síndrome de 

Asperger. 
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5. PUBLICO ALVO  

Alunos e servidores do Câmpus. Alunos do curso de informática: matutino, vespertino e noturno. 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA  

Explanar as diferenças entre os diversos tipos de autismo iniciando pelo autismo Clássico com a 

história de vida de Carly Fleischmann. Discutir questionamentos feitos a Carly, quanto ao dia a dia 

dos autistas. Apresentar o vídeo de sensibilização com o autismo. 

Detalhar a Síndrome de Asperger quanto a sua perturbação ao desenvolvimento, como se 

manifestando por alterações sobretudo na interação social na comunicação e no comportamento. 

Dentre eles destacar: 

Défice de comportamento social; 

Interesses limitados; 

Comportamentos rotineiros; 

Peculiaridade do discurso e da linguagem; 

Perturbação na comunicação não verbal; 

Descoordenação motora. 

Apresentar nomes famosos de pessoas com Asperger. 


