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Em nossa escola, temos muitas ferramentas 

especiais para nossos alunos usarem.
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Alguns alunos têm au-

tismo. Eles podem usar 

figuras para ajudá-los 

a completarem uma 

tarefa.

Eles também usam  

o Sistema de  

Comunicação de  

Troca de Figuras 

(PECS) para  

comunicarem.

3



Para descobrir o que eles vão fazer, eles  

seguem um programa visual.

Quando terminarem de fazer uma tarefa, 

saberão passar para a próxima usando o 

programa.
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Eles trocam figuras da 

pasta de comunicação 

para nos dizer o que 

querem. Isso significa 

que eles usam figuras 

em vez de palavras. As 

figuras ajudam a  

escolher e dizer suas 

palavras.
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Eles usam figuras para escolher comida para 

comer,

coisas para fazer,
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mesa com água



e também  para 

nos dizer como 

eles se sentem.

Se precisarem de ajuda, usarão suas 

figuras.
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ajuda



O sol é

O trabalho escolar é facilitado oferecendo 

escolhas para respostas.
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Alunos com autismo podem fazer barulhos, 

balançar os braços ou cair no chão, mas é só 

porque eles estão animados.
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Você não deve ter medo porque eles 

podem estar apenas tentando dizer olá!
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Você pode ajudá-los a terem a vez para 

participar e brincarem com os outros.
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Eles podem até 

pedir algo usando 

as figuras deles.

Não seria divertido dar 

a eles o que eles 

querem?
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Às vezes eles podem não olhar para você. Está 

tudo bem. Você pode dizer que eles estão 

ouvindo porque eles fazem o que você pede.
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Eles são grandes amigos para termos.
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Crianças com 

autismo gostam de 

brincar e se divertir 

em sala de aula 

usando um 

pouco de ajuda com 

figuras e às vezes 

até mesmo de um 

ajudante especial.
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Pergunte ao seu professor o que você pode 

fazer para ajudar seus amigos.
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Este é Kody.

Ele é a inspiração e estrela do meu livro.

www.pecs.com


