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storno do Espectro Autista caracteriza-se por déficit na interação social, de 

linguagem, padrões repetitivos do comportamento, além dos déficits sociais, e 

cognitivos podendo apresentar variações na aprendizagem e na aquisição de habilidades 

s últimos aspectos não são utilizados como critérios de diagnóstico. 

objetivo foi analisar as evidências científicas acerca da influência das habilidades 

motoras na aprendizagem de crianças com TEA. Trata-se de um estudo

intergrativa.  Após a análise, os resultados dos estudos
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