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RESUMO 

Introdução: A educação infantil inclusiva de crianças autistas em salas de aulas regulares deve  

proporcionar a essas crianças oportunidades de convivência com outras da mesma faixa etária, 

constituindo-se num espaço de aprendizagem e de constante desenvolvimento. Esse processo 

de inclusão potencializa o seu aprendizado, oportunizando ao aluno autista novas experiências 

que auxiliarão no processo de formação de conhecimentos e valores. Objetivo: O objetivo 

desse artigo foi discorrer sobre os aspectos da inclusão da criança com autismo no contexto da 

escola regular na fase da Educação Infantil na faixa etária de 04 e 05 anos e sugerir projetos de 

aula que incluam o aluno autista nas atividades desenvolvidas. Metodologia: As metodologias 

utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: 

Visando atingir o objetivo proposto construímos duas sugestões de projetos de aula para alunos 

de 5 anos da Educação Infantil. Nesses projetos enfatizamos a necessidade de incluir atividades 

com experiências significativas nas quais alunos autistas e alunos regulares possam aprender e 

aprimorar suas habilidades sejam elas corporais ou do uso dos sentidos frente às suas 

experiências de explorações e descobertas. No projeto 1 “Aprendendo sobre as formas 

geométricas”, o objetivo foi conhecer as formas geométricas: quadrado, círculo, retângulo e 

triângulo, propiciando a alunos regulares e autistas a construção do conhecimento sobre o tema. 

No projeto 2 “Cantando e brincando com as cores”, o objetivo foi aprofundar o conhecimento 

sobre as cores por meio de atividades lúdicas que permitam desenvolver uma aprendizagem 

significativa sobre o conteúdo para alunos autistas e regulares. Conclusão: O movimento de 
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inclusão dos indivíduos com alguma deficiência ou necessidades educativas especiais, 

constitui-se em um desafio que já vem sendo discutido a algum tempo no campo da educação. 

Por isso é preciso que o professor tenha um olhar atento, paciente e afetivo para as necessidades 

de cada aluno, tentando focar em suas potencialidades e não apenas em suas dificuldades. Para 

que de fato o aluno autista se sinta incluído é necessária a parceria com a família e a utilização 

de diferentes e variados recursos metodológicos para que o ensino-aprendizagem se efetive de 

forma significativa em qualquer faixa etária. 
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