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Abril é o mês de conscientização do Autismo, mais especificamente

comemora-se no dia 02 de abril. Assim, não poderíamos deixar de fazer o nosso

registro para salientar a importância de estarmos atentos todos os dias para

questões tão específicas.

Atualmente, o Campus São Cristóvão 2 tem 8 alunos dentro do Transtorno

do Espectro do Autismo (TEA), sendo 4 do 6º ano, 1 do 7º ano, 1 do 8º ano e 2

do 9º ano.

O quantitativo de crianças diagnosticadas com TEA nos últimos ano tem

aumentado. Segundo a rede CDC (Centros de Controle e Prevenção de

Doenças) dos Estados Unidos, a prevalência de Autismo em crianças de 8 anos,

é de 1 em cada 59 crianças, em comparação com a estimativa de 1 em cada 68

que tínhamos anteriormente. A proporção de 4 meninos para cada menina é

mantida, de acordo com estudos anteriores ou disponíveis em outros países.
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O Autismo não é uma doença, mas sim um Transtorno Neurobiológico que ocasiona prejuízos

persistentes na comunicação, interação social e comportamento em múltiplos contextos. Os sintomas

devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento e causar déficit significativo.

Os sintomas podem ser fobias, agressividade, dificuldades de aprendizagem, dificuldades de

relacionamento, entre outros. No entanto, vale ressaltar que o autismo é único para cada pessoa.

Assim, considerando os muitos subtipos de autismo foi adotada a nomenclatura de Transtorno do

Espectro do Autismo (TEA):



Indivíduos com TEA frequentemente apresentam outras condições

concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). E por apresentar nível de

funcionamento intelectual extremamente variável, faz-se necessário pensar

em adaptações, seja de ambiente, de material, de currículo, entre outras

necessárias a depender de cada caso.

02 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo (do

inglês: World Autism Awareness Day) foi criado pela Organização das

Nações Unidas (ONU), em 18 de Dezembro de 2007, com o objetivo de

alertar as sociedades e governantes sobre esse Transtorno, dar maior

visibilidade ao tema e derrubar preconceitos. Assim, criou-se a campanha

Abril Azul para que o mês inteiro seja marcado com diversas ações

voltadas para o autismo. E desde então, o Mundo veste azul.
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Monumentos históricos com iluminação especial no dia 2 de abril 



Em 2020 e 2021, a comunidade envolvida com a causa do autismo no

Brasil segue unida em uma campanha nacional com tema único: “Respeito

para todo o espectro”, para celebrar a data, usando a

hashtag #RESPECTRO nas redes sociais.

André, personagem autista da Turma da Mônica1
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