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O primeiro pátio descoberto contempla uma horta 
que é formada por dois canteiros e uma 
arquibancada com um palco para apresentações.  
 
O pátio coberto foi pensado com desenhos no piso 
e teto para demonstrar caminhos seguindo as 
mesmas cores utilizadas para marcar os usos nos 
ambientes.  
 
No segundo pátio descoberto há dois ambientes, 
sendo o parquinho com elementos interativos e 
jardim sensorial iniciado no centro do pátio com 
um canteiro com uma árvore de médio porte. 

Nos últimos anos, houve um aumento significativo 
nos diagnósticos de pessoas com o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), no entanto, é apresentado 
certo descaso com essas pessoas quando se trata 
de seu acesso a elementos cotidianos. A pesquisa 
surge com a observação da dificuldade dos 

professores em incluírem alunos com TEA. Com 
isso, foram pesquisadas diretrizes de projeto para 
melhorar os ambientes de ensino para que esses 
tenham menores impactos nos alunos com TEA.  
A proposta de intervenção foi pensada para o 
projeto padrão tipo 1 do Proinfância. O critério de 
seleção para os ambientes que sofreram 
intervenção foi o tempo em que os alunos passam 
nesses e abrangendo diferentes níveis de estímulo 
sensorial. Portanto, foram escolhidos a sala de aula 
pré-escola, a sala multiuso e os pátios. 

Na sala de aula, foi reduzida a quantidade de alunos 
atendidos e setorizada a partir de cores na 
paginação de piso e no mobiliário, sendo o amarelo 
para espaços de aprendizado, azul para os espaços 
de armazenamento e verde para o espaço de fuga. 
Foi utilizado cortinas combinadas com prateleira de 
luz, com o intuito de bloquear a luz natural direta e 
controlar a vista para o solário.  
No fundo da sala foi implantado o espaço de fuga, 
onde foram utilizados elementos acolchoados e 
pequenas prateleiras para acomodar brinquedos 
que auxiliem na amenização da sobrecarga 
sensorial. Os espaços de armazenamento foram 
localizados ao lado do espaço de fuga e no espaço 
gerado pelo recuo para a abertura da porta. Entre 
esses está o espaço para se ensinar 
individualmente. Os espelhos e lousa tem forma 
lúdica com pontos baixos para integração dos 
alunos nas atividades e ajudando o aluno a se 
conhecer e se entender como indivíduo. Para o 
solário, as modificações foram pensadas para 
estimular o contato com a natureza. 

Na sala multiuso foi necessário uma maior 
compartimentalização, as cores utilizadas seguem 
a mesma lógica da sala de aula, acrescentado a cor 
laranja para os espaços com estímulo sensorial. 
Outro ponto explorado em ambas as salas foi a 
aplicação das cortinas e da prateleira de luz. 
Nessa sala foi feito um espaço fechado de baixo 
estímulo, ele contém uma mesa redonda 
comportando 4 pessoas, um quadro branco e 
painéis de cortiça.  Aproveitando-se do 
fechamento, foi colocado um espelho e espaços de 
armazenamento. Foi necessário dedicar um espaço 
para uma televisão e para um computador. O outro 
lado da sala multiuso e o solário são voltados para o 
estímulo sensorial.  
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Introdução 

Objetivo Geral 

Objetivos Específicos 
- Estudar como os elementos do ambiente podem influenciar no 
comportamento de pessoas com transtorno do espectro autista. 
- Estudar adaptações nos ambientes de ensino para que esses 
proporcionem melhor desenvolvimento do aluno com Transtorno do 
Espectro Autista. 
- Agrupar diretrizes de projeto a partir dos elementos estudados. 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
Características  

Realizar uma proposta projetual, a nível de estudo preliminar, de 
ambientes de ensino aplicando adaptações nesses para que os alunos 
com transtorno do espectro autista, visando a melhor inserção desses 
alunos no sistema educacional e, por consequência, gerar maior 
independência futura. 

As características das pessoas com o TEA nem sempre são constantes, 
porém aquelas em comum modificam sua visão de mundo podendo 
prejudicar o entendimento do que ocorre ao seu redor. As 
características em comum normalmente são: 
 Apresentam fobias, medos, birras e alterações no sono e 

alimentação.  
 Falta de utilização e compreensão da linguagem não verbal na 

comunicação. 
 Dificuldade em brincadeiras que se utilizam a imaginação. 
 Uso de padrões repetitivos no comportamento como a adesão de 

rotinas e movimentos estereotipados. 
 Fixação em assuntos específicos. 
 Hipo ou hipersensibilidade a estímulos do ambiente. 
 
Quando se trata do comportamento em sala de aula Camargo et al. 
relatam dificuldades de um grupo de 19 professoras na inclusão de 
alunos autistas em suas classes, nesses, os pontos que geram maior 
transtorno são: 
 A falta de implementação da legislação que garante um maior 

apoio a esse estudante, por meio de um professor auxiliar e por 
aulas no contraturno que auxiliem no processo de aprendizado. 

 A dificuldade de aplicação de metodologias de ensino para esses. 
 A falta de interesse do aluno nas atividades propostas, causada 

muitas vezes por distrações no meio ou por essas atividades não 
se tratarem do objeto de interesse desse indivíduo. 

 A falta de diálogo com a família. 
 A dificuldade de aceitação da pessoa com TEA pelos demais 

alunos. 
 Casos de agressividade do aluno com TEA para com si e com os 

demais presentes. 

  RECOMENDAÇÕES PROJETUAIS PARA O TEA 
Após pesquisa na bibliografia de Mostafa (2008), Tufvesson e 
Tufvesson (2009), McAllister (2010), Mostafa (2014), Mostafa (2015), 
Khajehpasha et al (2017) e Rodrigues (2019) foi feito um quadro síntese 
com diretrizes que serviram de base para a adaptação dos ambientes 
com o intuito de esses se tornarem mais adequados para alunos com 
TEA 

Quadro síntese  

- Setorização dos ambientes de acordo com os estímulos sensoriais desses;  

- Utilizar elementos para setorização dentro dos ambientes;  

- Implementar espaços de transição entre os ambientes;  

- Garantir que os caminhos e ambientes sejam facilmente identificáveis;  

- Implementar espaços de fuga;  

- Acrescentar elementos de controle acústico para os ambientes com menor nível  de 
estímulo sensorial; 

- Combinar espaços amplos com espaços de pequenas dimensões;  

- Evitar pé direito muito alto; 

- Evitar luz direta natural e artificial; 

- Implementar elementos controláveis para janelas com vista; 

- Acrescentar elementos para maior controle da luz artificial; 

- Manter os ambientes com cores neutras e pouca decoração;  

- Acrescentar espaços para ensinar individualmente; 

- Utilizar quadros de cortiça; 

- Acrescentar espaços de armazenamento fixos e fechados em maior quantidade; 

- Acrescentar no programa salas de mídias, informática e um mini cinema;  

 - Acrescentar no programa um espaço coberto para exercício físico com  estímulos 
sensoriais;  

- Acrescentar no programa espaços onde ocorram aulas que funcionem como  
terapia (salas de música, artes e teatro);  

- Acrescentar ambiente próximo à entrada onde seriam informadas as mudanças  na 
rotina.  

Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos diagnósticos de 
pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), no entanto, é 
apresentado certo descaso com essas pessoas quando se trata de seu 
acesso a elementos cotidianos.  

A ideia da pesquisa surge com a observação da dificuldade dos 
professores em incluírem alunos com TEA, sendo essas ocasionadas, 
muitas vezes, pelo meio físico não ser adequado para se receber as 
diferenças e individualidades dos alunos. 
 
Com isso, pretende-se agrupar informações sobre essas influências 
do meio no comportamento, focando no meio estudantil, na intenção 
de que essas se tornem diretrizes norteadoras de melhorias nos 
ambientes de ensino para que esses tenham menores impactos nos 
distúrbios sensoriais gerados pelo TEA.  
Tais diretrizes serão aplicadas em uma proposta de intervenção nos 
ambientes sala de atividades pré-escola, sala multiuso e pátio do 
projeto padrão tipo 1 do Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil (Proinfância). 
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mesmos materiais previstos para as mesas dos alunos, 
também apresentando um quadro de cortiça como apoio 
ao ensino.  
A parte onde foi aplicado o quadro principal foi pensada 
como uma montagem de elementos que auxiliam o 
ensino com formas lúdicas. Os espelhos nas laterais do 
quadro vêm na necessidade de a criança se conhecer e se 
entender como indivíduo. O formato do quadro possui 
pontos mais baixos, para que os alunos possam participar 
mais facilmente de atividades com interação com o 
quadro. 
Para o espaço do solário, as modificações foram pensadas 
para estimular o contato com a natureza, o integrando 
com o jardim já existente no projeto original. 

PROPOSIÇÃO PROJETUAL  

O primeiro ambiente pensado na intervenção foi a Sala de Aula Pré-escola 
2. As modificações começam com a redução na quantidade de alunos 
atendidos, passando de 24 para 20 alunos. 
A sala de aula foi setorizada por cores na paginação de piso e no mobiliário, 
sendo o amarelo para espaços de aprendizado, azul para os espaços de 
armazenamento e verde para o espaço de fuga. 
Foi pensado na utilização de cortinas combinadas com prateleira de luz, 
com o intuído de bloquear a luz natural direta sem afetar a entrada da 
mesma e, também, controlar a vista para o solário. 
No fundo da sala foi implantado o espaço de fuga, onde foram utilizados 

elementos acolchoados para que existisse uma maior sensação de conforto. Também foram colocadas 
pequenas prateleiras para comportar brinquedos que auxiliem na amenização da sobrecarga sensorial. 
Ao lado do espaço de fuga estão localizados parte do espaço de armazenamento da sala, sendo os com 
portas brancas espaços para pertences individuais dos alunos e as portas na cor azul se tratam de espaços 
para que sejam armazenados os materiais de aula. Outros espaços de armazenamento foram criados 
aproveitando-se do recuo para a abertura da porta nessa sala de aula, nesse foram utilizadas caixas 
organizadoras para materiais de uso coletivo cotidiano nas aulas. Entre os espaços de armazenamento foi 
pensado no espaço para se ensinar individualmente, apresentado por um banco e uma mesa com os 

programa ProInfância 

Sala de aula 

O Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil, conhecido como 
Proinfância, foi criado com o objetivo de suprir o 
déficit de vagas em escolas de educação infantil, 
e garantir uma melhor infraestrutura para essas.  
Para o presente trabalho, foi escolhido o projeto 
padrão tipo 1. O critério de seleção foi o tempo 
em que os alunos passam nos ambientes e 
abrangendo diferentes níveis de estímulo 
sensorial. Portanto, foram escolhidos a sala de 
aula pré-escola, a sala multiuso e os pátios, 
coberto e descobertos.  

Planta Baixa Layout Projeto Tipo 1 Proinfância com demarcação dos ambientes 

selecionados para a intervenção 

Fonte: FNDE, 2017 com modificações própria autora, 2021 
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Sala MULTIUSO 

Na sala multiuso houve a necessidade de uma maior 
compartimentalização e de espaços de transição mais 
demarcados, devido a existência de espaços com alto estímulo 
sensorial e os com baixo estímulo.  
As cores utilizadas seguem a mesma lógica da sala de aula sendo 
acrescentado a cor laranja para os espaços com estímulo 
sensorial. Outro ponto explorado em ambas as salas foi a 
aplicação das cortinas e da prateleira de luz. 
Na sala há um espaço fechado que foi pensado como um espaço 
de baixo estímulo, ele contém uma mesa redonda comportando 
quatro pessoas, além de um quadro branco e painéis de 

cortiça.  O fechamento desse foi feito na intenção de evitar distrações causadas pelos demais alunos se utilizando da 
sala e para evitar o contato visual com os estímulos sensoriais na proximidade. Aproveitando-se desse, foi colocado 
um espelho e espaços de armazenamento.  
Além disso, foi necessário dedicar um espaço para uma televisão e para um computador. Em frente a esse foi pensado 
em um espaço livre onde seriam espalhadas almofadas quando esses equipamentos estiverem sendo utilizados. 
A outra parte da sala multiuso é voltada para o estímulo sensorial, portanto, é composta de elementos em diferentes 
níveis para que a criança consiga escalar ou utilizar-se deles como um palco. Na parede onde se encontra esse 
elemento estão aplicadas placas de luz ativadas a partir do toque. Esse também contém uma piscina de bolinha. 
Integrado nesse também se encontra o espaço de fuga, sendo demarcado com um caminho verde na paginação de 
piso e fechado com uma cortina. 
 O solário dessa sala foi utilizado para auxiliar a parte de estímulo sensorial, sendo colocado nele uma ponte de 
madeira para atividades que estimulam o equilíbrio, balanços de mola e túneis para as demais brincadeiras. Para evitar 

a aridez, foi acrescentado pequenos jardins verticais, além disso, foi pensado no 
posicionamento das árvores dos solários próximos de modo que essas sombreiem o ambiente. 
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Pátio 

que esse fosse um espaço aberto para a livre circulação entre os blocos 
da escola. Nele também foram acrescentados espaços de 
armazenamento de elementos para a utilização dos ambientes do 
pátio, além de dois espaços que servem como espaço de fuga. 
No segundo pátio descoberto há dois ambientes, sendo a parte mais 
próxima ao pátio coberto aquela que recebe os brinquedos de 
parquinho e uma arquibancada com espaço para sentar-se, além do 
espaço de armazenamento previsto no projeto original, foi pensado em 
elementos interativos em canteiros gramados. As demais partes do 
pátio se trata de um jardim sensorial iniciado no centro do pátio com 
um canteiro com árvore de médio porte na intenção de sombrear o 
espaço com os brinquedos. Nos 
demais canteiros foi pensado em 
árvores de pequeno porte com 
arbustos. 

O pátio se divide em três espaços, sendo esses dois descobertos e um coberto.  
O primeiro espaço descoberto contempla a torre d’agua, portanto foi pensado em um modo de isolar mais 
esse espaço, sendo fechado o acesso a ela pelo pátio. A horta é formada por dois canteiros sendo um em 
formato de T próximo a torre e um retângulo menor. Nessa foi pensado dois tipos de piso, sendo metade 

dos canteiros acessados por uma calçada ao lado do solário de uma das 
salas de aula e a outra parte por blocos de concreto aplicados no gramado. 
Nesse espaço também contém uma arquibancada onde foi pensado uma 
das alturas de modo que se comporte como um palco para apresentações, 
também podendo acomodar aulas no pátio. Foi pensado em aproveitar da 
parede do solário da sala de aula ao lado para que fosse acrescentada uma 
parede de escalada. 

Na parte coberta foi pensado em 
demarcações e desenhos no piso e teto 
para demonstrar caminhos seguindo as 
mesmas cores utilizadas 
para marcar os usos nos 
ambientes. Também foi 
pensado na paginação 
de piso de modo que 
essa pudesse estimular 
brincadeiras.  
Nesse ambiente 
manteve o princípio de 


