
ComportamentoComportamento
�� São freqSão freqüüentes as seguintes caracterentes as seguintes caracteríísticas: sticas: 
�� hiperatividade hiperatividade 
�� impulsividade impulsividade 
�� concentraconcentraçção rebaixada ão rebaixada 
�� ansiedade social ansiedade social 
�� dificuldade em lidar com estdificuldade em lidar com estíímulos sensoriais mulos sensoriais 
�� imitaimitaçção ão 
�� desagrado quando a rotina desagrado quando a rotina éé alterada alterada 
�� comportamentos repetitivos comportamentos repetitivos 
�� irritairritaçção e "explosões emocionais" ão e "explosões emocionais" 
�� tratraçços de autismo como: os de autismo como: 

–– agitar as mãos agitar as mãos 
–– evitar contato tevitar contato táátil til 
–– evitar contato visual evitar contato visual 

�� Nas meninas afetadas estes traNas meninas afetadas estes traçços são os são 
mais sutis. Nelas a dificuldade de mais sutis. Nelas a dificuldade de 
relacionamento social relacionamento social éé marcada por marcada por 
timidez acentuada.timidez acentuada. Muitas vezes as Muitas vezes as 
caractercaracteríísticas comportamentais são os sticas comportamentais são os 
sinais mais sugestivos da necessidade de sinais mais sugestivos da necessidade de 
investigainvestigaçção diagnão diagnóóstica.stica.

�� Em geral são pessoas dEm geral são pessoas dóóceis, que cativam ceis, que cativam 
os que convivem com elesos que convivem com eles



Aspectos da AprendizagemAspectos da Aprendizagem
�� Desenvolvimento intelectual Desenvolvimento intelectual éé varivariáável vel 
�� A caracterA caracteríística do raciocstica do raciocíínio nio éé concreta com dificuldade concreta com dificuldade 

de abstrade abstraçção e de integraão e de integraçção da informaão da informaçção.ão.
�� Têm difTêm difíícil retencil retençção de cão de cóódigos.digos.
�� Seguem instruSeguem instruçções ao pões ao péé da letra.da letra.
�� Entendimento literal. Entendimento literal. 
�� Geralmente têm atraso de fala porGeralmente têm atraso de fala poréém com bom m com bom 

vocabulvocabuláário, apesar de apresentarem falas rio, apesar de apresentarem falas 
descontextualizadas e repetitivas principalmente quando descontextualizadas e repetitivas principalmente quando 
estão mais ansiosos.estão mais ansiosos.

�� Uso frequente de jargões e frases de efeito.Uso frequente de jargões e frases de efeito.
�� HHáá necessidade de contextualizar os contenecessidade de contextualizar os conteúúdos dos 

possibilitando associapossibilitando associaçções concretas.ões concretas.
�� Têm boa memTêm boa memóória.ria.
�� A dificuldade em lidar com estA dificuldade em lidar com estíímulos excessivos pode mulos excessivos pode 

levar a comportamentos inadequados como agitar as levar a comportamentos inadequados como agitar as 
mãos, fala repetitiva e irritamãos, fala repetitiva e irritaçção, mesmo em situaão, mesmo em situaçções em ões em 
que suas habilidades cognitivas são suficientes para um que suas habilidades cognitivas são suficientes para um 
bom desempenho.bom desempenho.

�� Alguns  têm prejuAlguns  têm prejuíízos muito pequenos com desempenho zos muito pequenos com desempenho 
praticamente na mpraticamente na méédia, pordia, poréém sempre com sinais de m sempre com sinais de 
menor desempenho nos raciocmenor desempenho nos raciocíínios lnios lóógico e de gico e de 
interpretainterpretaçção, anão, anáálise e slise e sííntese.ntese.

�� Outros apresentam desempenho moderado e hOutros apresentam desempenho moderado e háá casos de casos de 
comprometimentos mais graves, sem aquisicomprometimentos mais graves, sem aquisiçção de ão de 
alfabetizaalfabetizaçção.ão.



SugestõesSugestões
�� O uso do computador tem sido muito eficiente para realizar O uso do computador tem sido muito eficiente para realizar 

atividades educativas: tem a vantagem de apresentar atividades educativas: tem a vantagem de apresentar 
ininúúmeras vezes a atividade desejada, não requer a meras vezes a atividade desejada, não requer a 
constante interaconstante interaçção com outra pessoa, e possibilita ir alão com outra pessoa, e possibilita ir aléém m 
da proposta inicial quando houver interesseda proposta inicial quando houver interesse

�� Pessoas afetadas pela SPessoas afetadas pela Sííndrome do X Frndrome do X Fráágil tendem a gil tendem a 
imitar, portanto imitar, portanto éé imprescindimprescindíível que se dê um modelo vel que se dê um modelo 
adequado. adequado. 

�� Eles sentemEles sentem--se bem quando a rotina se bem quando a rotina éé seguida, aproveite seguida, aproveite 
e estabelee estabeleçça uma rotina que lhes traga benefa uma rotina que lhes traga benefíícios. cios. 

�� ÉÉ certo que não podem ser exigidos alcerto que não podem ser exigidos aléém de seu m de seu 
potencial, mas temos verificado que este potencial em potencial, mas temos verificado que este potencial em 
geral geral éé maior do que imaginmaior do que imagináávamos. vamos. 

Educadores devem:Educadores devem:

�� minimizar estminimizar estíímulos que não sejam tão mulos que não sejam tão 
importantes naquele momento; dividir as importantes naquele momento; dividir as 
atividades em blocos de acordo com seu tempo atividades em blocos de acordo com seu tempo 
de atende atençção; reduzir a necessidade de contato ão; reduzir a necessidade de contato 
visual e informar a crianvisual e informar a criançça sobre mudana sobre mudançças na as na 
sua rotina. sua rotina. 
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