
INFORMATIVO
22 a  29 de janeio de 2019 03

ESCREVA PARA NÓS!
EXPEDIENTE

Envie-nos sugestões, críticas, elogios
e compartilhe suas experiências

Direção, texto e revisão

Projeto gráfico e ilustração

GRACE CRISTINA FERREIRA-DONATI

CARLOS ANDRÉ MARQUESinfoclinicagcfd@gmail.com

Dicas para pais e educadores!

VOLTA ÀS AULAS!
Entrou um aluno novo! Ele é AUTISTA, o que eu faço?

• Conheça-o! Como costume fazer com 
todos os alunos novos. Vocês irão iniciar 
um dos vínculos mais importantes... 
aquele que se estabelece entre um 
aprendiz e seu professor. Deixe claro por 
meio de suas atitudes que está disponível 
para acolhê-lo, conhecê-lo e ajudá-lo a 
aprender mais e mais.
• Seu aluno com autismo tem potencial, 
habilidades e necessidades de apoio que 
podem se diferenciar de seus colegas em 
um grau maior. Mas, jamais se esqueça de 
que ele pode aprender e nunca duvide de 
que você pode ensiná-lo.
• Estabeleça contato e diálogo com a 
família para conhecer seu aluno mais 
profundamente. Questione os pais sobre 
como ele se comunica, como se 
comporta quando está contente, nervoso 
ou cansado, sobre o que gosta e não 
gosta. Aprenda sobre suas habilidades. 
Todos nós temos habilidades! Seu aluno 
com autismo também. 

Beijos amigos!
E boa volta 

às aulas!!

• Informe-se com a família sobre os 
profissionais de reabilitação que 
acompanham o desenvolvimento de 
seu aluno. Pode ser que seu aluno 
tenha atendimentos com 
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicólogo, pedagogo 
especializado etc, ou esteja sendo 
acompanhado por algum centro de 
reabilitação. Seguramente, estas 
pessoas têm orientação. importantes 
que darão suporte ao seu trabalho. 
Mantenha-se aberto a esta parceria. 
Juntos, vocês poderão fazer mais e 
melhor pelo aluno.
• Converse com outros professores da 
sua escola sobre esta nova situação 
profissional que está vivendo. Muitos 
professores de sua rede de contatos já 
podem ter tido ou têm alunos com 
autismo e, certamente, têm 
aprendizados importantes para 
compartilhar.

VISITE NOSSO SITE: www.clinicagcfd.com.br


