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  !!
!!!!celu

la
r vi

brando



Tarefa 1:

Acordar ÀS 4:30



Tabela de Tarefas do Leo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Desliga o alarme



Tarefa 2: Abrir A janela 

DO quarto

Tarefa 3: aRRUMAR 

A CAMA
Tarefa 4: vESTIR-SE 

Tarefa 5: tOMAR 
CAFÉ DA MANHÃ 

Tarefa 6: lAVAR A 

LOuCA DO CAFÉ



Tarefa 7: Escovar 

os dentes 

Tarefa 8: Amarrar 
os tênis

Tarefa 9: Pegar a 
mochila

Tarefa 10: Sair de 

cAsa 



sem trovões hoje...

ainda bem que  a chuva não 

tá muito forte.



mesmo chovendo, é muito cedo pra ter 

gente ou carros na rua

sem conversa alta, 

sem buzina ou freada 

brusca, sem um monte 

de luzes piscando.



Seja bem-vindo 

Tarefa 11: CHEGAR 

NA PADARIA PARA O 

EXPEDIENTE ÀS 5:30

 essas coisas me 

incomodam muito às 

vezes...

...mas assim, não...

...assim é mais 

tranquilo.



Crás! (tigelas batendo)

Tarefa 12: cOLOCAR 

TOUCA, AVENTAL E LUVA 

PARA TRABALHAR

crás!
(tigelas batendo)

~blah-bla-blah...

blah-bla-blah~



Tarefa 13: SEPARAR 

INGREDIENTES E fAZER 

AS MASSAS DE PÃO 

meu cantinho já tá 

arrumado... já posso 

comecar a trabalhar.



Tabela de Tarefas 

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Tarefa 17: 

almocar

Tarefa 14: cOLOCAR OS 

Pães para assar

Tarefa 15: retirar 

os pÃES DO FORNO

Tarefa 16: enTREGAR 

OS PÃES PARA OS 

FUNCIONÁRIOS NO 

BALCÃO



Tarefa 18: Sair da 

padaria (fim do 

expediente às 14 

horas)

fiz todos os pães de 

hoje. amanhã é dia 

de fazer sonhos... eu 

gosto de fazer sonhos 

e--



Ei! você é 
o leo, né? 
cara, os 

pães estão 
ótimos 
hoje! 

Carinha 
meio 

estranho, 
hein?

huh?!

acena com a 

cabeca
eerrh… ahm...eu não conheco ele… A 

Laura diz que não é pra eu falar com 

estranhos.

Como que eu respondo ele? Acho que 

vou só acenar com a cabeca e seguir 

andando…

 eu nunca sei como reagir…. 



Tarefa 19: 

Tirar fotos 

E agora, a melhor parte do dia!

Ele deve pensar que fui mal-educado.

Eu queria não ficar ansioso quando 

tentam conversar comigo!



SNAP!!

Click, click ~



Click, click ~

fotografar Tem algumas 

vantagens que trabalhar em uma 

padaria não tem

Acho que me sinto mais confiante 

sendo eu mesmo no momento que 

pego minha câmera. 

 Sinto que posso enfrentar o 

mundo e entendê-lo melhor.



Tarefa 20: Chegar em 

casa às 17 horas

...10 degraus, 11, 12, 

13, 14...

criiic
~~

(p
orta

 a
brindo)

click!
(luz acendendo)



Tarefa 21: Arrumar a 

mochila para o dia 

seguinte

Tarefa 22: 
Organizar em 

pastas as fotos 
tiradas 

purr~purr~~



barulhos com 

a boca

mão
s mexendo

mãos mexendo



Tarefa 23: 

Cozinhar o 

jantar

Tarefa 24: Arrumar a 

mesa 

chomp-chomp~

Criiiiii
ic~~

Porta abrindo

Chop- chop-c



Tarefa 25: Jantar 

com a Laura

Oi, Leo!
nossa, eu 

achei que ia me 
atrasar muito, 
mas cheguei 
bem na hora! 
Que sorte!

 ufa! cheguei a 

tempo para o 

jantar!



hihihi
ai, que bom! 
fico muito 

feliz!

Meu dia foi 
muito corrido 

e acabei saindo 
15 minutos mais 
tarde, mas o 

trânsito estava 
calmo hoje! 

ainda bem que 
só choveu de 
manhã cedo.

Mas e você, 
maninho? como 

foi seu dia? 
Tudo tranquilo 
lá na padaria?

hoje foi um 
dia  bom... 

elogiaram meus 
pães...

 hmph!... nunca 

consigo segurar 

isso direito...



Tarefa 26: Tomar 

banho

acho que o leo 

deve estar entrando 

no banho agora.creek~

(porta abrindo)



CL
IC

K!
!

Ap
ag

a 
a 

lu
z

Tarefa 27: Assistir 

séries com a laura

Ah, já saiu 
do banho? 
Já abri o 
episódio 

que a gente 
parou ontem. 

Vamos?



Tarefa 28: Dormir

 comecar a dormir é 

sempre tão difícil...

Suspiro~~



Manhã seguinte...

ugh… nossa, não 
dormi bem. acordei 

várias vezes 
durante a noite...

  !!!!!!
celular vibrando

piuu-piuu~ 
piuu-piuu~ 

piuu-piuu~ 



vestir-se

tomar café da manhã

escovar os 

dentes

crunch - 
crunch~

tchic tchic tchic

s
ec

an
d
o
 o

 ro
s
to

vrrooom~~ 

SPLASH!!!



5:30 da manhã

tá... primeiro passo: 

medir ingredientes.

terceiro passo: colocar 

no descansador.

segundo passo: 

sovar o pão.



click!!

hmm...hoje vou tirar foto 

de coisas azuis.

Snap!!

click!

AI AI.... TIREI MUITAS 

FOTOS HOJE



mexe
ndo a

s m
ãos

pega ! Pega 

as peninhas, 

bolota. pega!

CHOMP CHOMP

 
CRUNCH~CRUNCH~

MIAAAU~ 

click click click 

click click click 



 hmm...como que eu faco 

risoto de brócolis? 

 
tá, agora….mais meia 

colher de sal…

 
 têm o risoto e lentilha, 

tá ótimo!

acho que tá tudo 

pronto.



ela nunca 
demorou tanto 

assim… pela 
tabela, ela já 

deveria ter 
chegado…

Por que a 
demora? ela 
sabe que fico 

nervoso... 
o que 

aconteceu?

 AAh, o que eu 

faco?
hmm....

ansioso

inquieto

uugh...será 
que tem algum 
cartão dizendo 
o que eu faco 

agora?

ai e agora? 
aqui não tem 
instrucãO!

já tá escurecendo e 

ela ainda não voltou..



Porta abrindo!

Suspiro de alívio

 Por favor! 
Me desculpa, 

maninho! Perdi 
completamente 
o horário e meu 

celular ficou sem 
bateria! Não deu 

pra avisar! 

Ai, leo!



Mas por que 
demorou 

tanto? Tô há 
uma hora te 
esperando!

quê? Visita 
Surpresa? 
De quem?

Não foi por 
causa do 

trabalho que eu 
me atrasei, na 

verdade...

Eu acabei recebendo 
uma visita surpresa 

quando estava 
saindo do escritório 

e achei que não 
ia demorar. Mas a 
gente conversou 

por bastante tempo 
e quando eu vi, já 

tinham passado uns 
40 minutos.



Ah, eu tô 
saindo com 
uma pessoa. 
foi ela quem 

me fez a 
surpresa!

Inclusive 
preciso te 
apresentar 
pra ela um 

dia. vai achar 
ela um amor.

“Saindo”?
Como assim?

 hoje não é 
dia de revelar 

foto, hoje 
não é sábado.

EU quis dizer 
que estamos 
namorando. 

mas deixa pra 
lá. Como foi 
seu dia? já 
foi na loja 
revelar as 

fotos?

Ah, real! 
Deixa os 

pratos na 
pia que eu 
lavo. pode 

tomar 
banho. 

Depois 
a gente 

assiste a 
nossa série, 

né?

hehehe



Hoje eu quase tive 
mais uma crise, mas 
a Laura sempre sabe 
o que fazer para me 

acalmar...

 já passou, vai ficar 
tudo bem.

Nem sempre foi assim... 
lembro que, quando 
éramos pequenos, 

ela achava que minhas 
crises de pânico eram 
exagero ou birra, mas 

logo aprendeu que 
isso é super normal e 

descobriu como evitá-las 
muitas vezes.



hihihi!

preciso chegar na 
padaria às 5:30h.. às 

5:30h, que nem na 
tabela.

próxima tarefa é 
amassar os pães...

  !!!!!!
celular vibrando

beep beep!

vrroooom~

blah--blah~

beep!~

chirp chirp!



blah blah blah

crash!

click! Snap!

SNAP!!
SNAP!!



clash clash~

Hm! Que 
cheirinho 

bom!

você 
cozinha tão 

bem, Leo! 
Como foi o 

seu dia?

Ah, foi 
normal. 

Elogiaram 
meus pães 
de novo...

 leo, já 
ajeitei as 

coisas 
pra gente 
ver série 
depois!

aiai, fico feliz. dá 

pra ver que ele tá 

gostando...



ué? que estranho...tem 

muita gente na rua…

receita...hmmmm….

 quebrar dois 

ovos….

próximo passo….

separar clara da 

gema…



puxando
HUH???

Ah! Oi! Você deve 
ser o Leo, né? 
Prazer, eu sou 
a Clara, a nova 

confeiteira!

agora... bater gemas 

com acúc - !

QUê?! nova 

confeiteira??



Fico muito 
feliz que têm 

um outro 
funcionário 
com a mesma 
idade que eu!

ahn?... tá 
tudo bem?

será que vou ter que dividir 
minha bancada? Não gosto 

quando outras pessoas ficam 
encostando na minha bancada…

será que ela sabe que eu sou 
diferente? Será que ela vai me 

achar estranho?

Clara! você 
está aí. te 
perdi de 

vista por um 
segundo. 
Vejo que 

já se 
apresentou 
para o leo. Sei que é seu 

primeiro dia e 
que já quer 
fazer várias 

amizades, mas 
o leo não se 
sente muito 
confortável 
conhecendo 

pessoas 
novas.

???



Acho que é 
melhor deixar 

que ele se 
acostume um 
pouco e se 
sinta mais à 
vontade com 

você. ele...ahn… 
não é muito... 
comunicativo, 

sabe? Mas é um 
ótimo garoto!

 Ah, eu também 
era tímida. Fica 
tranquilo que 

eu vou ser muito 
legal e vou tentar 

puxar assunto, 
aí logo logo 

ele vai estar se 
abrindo e sendo 
extrovertido com 

todo mundo!



ahn? Cadê a peneira? 
Eu tinha certeza que 
tava aqui! Será que 

caiu?

o que a Laura diria? 
Que eu preciso 

respirar e respirar 
fundo…

ok.. Acho que eu 
consigo dividir a 

bancada, é grande e 
se ela não tocar nas 

minhas coI-

QUê?? Ela tá 
usando a minha 

peneira?? o que eu 
vou usar agora??



 Esse é o meu 
horário de forno. 

Tá na tabela! A 
laura falou pra 

seguir as tabelas! 
Essa guria não vai 

me deixar fazer 
meus pães!

!!!



AAH!!

Clang!!!!!



AAHH!!!

hi hi hi! 
ai leo, Desculpa. 
mas acontece!
quer que eu te 
ajude a varrer 

o chão?

AI!! quanto 
barulho!!





ah?
TÁ TUDO BEM! 
FOI SÓ UM 
ACIDENTE! 

NÃO FOI NADA 
DEMAIS!

LEOOOO!!







???????



cadê minha 
câmera???

Por que 
ela não tá 

aqui???

eu coloquei 
ela na 

mochila 
ontem!!



E agora?? Eu não sei o 
que faco sem ela!!

PÂnico!



Leo?? 

A clara me contou 

o que aconteceu.

eu sinto muito 

mesmo por não ter 

conversado com 

ela melhor antes.

vou entrar em 

contato com a sua 

irmã para ela vir te 

buscar.

Huh? 

Por que o 
gerente da 

padaria tá me 
ligando?

Ugh...!



Alô, aqui é a 
Laura. em que 

posso ajudar?

Alô, Laura. Aqui 

é o Paulo, da 

“PÃes e sabores”. 

Estou ligando, 

porque tivemos 

um problema. o 

leo está tendo 

uma crise aqui do 

lado de fora da 

padaria. não sei 

como ajudá-lo.

Eu explico os 

detalhes por 

mensagem, mas 

acho melhor que 

você venha o mais 

rápido possível.



LEO!!!

Freiada 

brusca



vamos 
para casa, 
maninho?

Você parece 
mais calmo 
agora, mas 

acho melhor 
a gente 

esperar para 
conversar 

quando chegar 
em casa.



ok...



 e aí Leo? O que 
aconteceu lá na 

padaria? Voce 
disse que perdeu 

sua câmera, 
né? E falaram 
que você se 

desentendeu com 
a funcionária 

nova?

Ela pegou minha 
câmera, é óbvio. 
Ela passou o dia 
me incomodando, 

tentando me 
sabotar, ela usou o 
forno quando era 
minha vez, tentou 

estragar meu pão, 
derrubou minha 

farinha... e a minha 
câmera não estava 
na mochila! ela fez 

de propósito!

leo, acho 
que teve um 

pequeno 
engano...



 essa mochila 

não é sua, 

Maninho. 

a sua não 

tem esses 

acessórios 

na frente. 

O Paulo me 
mandou uma 
mensagem 
dizendo 

que a Clara 
não achou a 
mochila dela. 

Acho que essa 
é a mochila 

dela, na 
verdade. 

 as duas tem 

a mesma cor, 

por isso você 

confundiu. 



vou ligar 
para o paulo 

de novo e 
vou pedir o 

endereco da 
clara. 

acho melhor 
nós irmos até 
lá devolver as 

coisas dela 
e pegar sua 
mochila de 

volta.

DING DONG~!

Olá?

ugh...



Olá! você é a 
clara, não é 

mesmo?
Prazer, eu 

sou a irmã do 
leo, laura

espero que 
a gente 

não esteja 
incomodando

que nada! 
fico feliz 

que vieram! 
acho que 

precisamos 
conversar um 

pouco.



Então... eu sinto 

muito pelo mal-

entendido, clara. 

eu acredito que 

o paulo explicou 

a situacão antes 

de você sair.

O leo tem uma 

rotina muito 

regrada, com 

horários 

definidos e tem 

dificuldade para 

se comunicar, 

especialmente 

com 

desconhecidos.

Ele costuma ter 
crises de Pânico 
quando se sente 
desconfortável 

com outras 
pessoas ou 

quando alguma 
coisa atrasa 
suas tarefas.

Por favor, não 
interprete mal a 
reacão do meu 
maninho. e não 

leve para o lado 
pessoal. foi tudo 

um engano.

QUem precisa se 
desculpar sou 

eu, laura. mesmo 
considerando 

que eu não 
fazia ideia da 

condicão do leo, 
eu fui avisada 
que precisava 
respeitar o 

espaco dele.



Fico aliviada que 
você entendeu o 

lado do leo.

Mas é como o 
paulo falou: o 
leo precisa de 
um tempo para 
se adaptar à 

mudanca. um dia, 
ele vai estar bem 
mais confortável 

com sua 
presenca.

Desculpa por 
tudo, leo.



 ahn?

 o que é 
isso?

Oi!



Ah, o leo tem 
um tablet que 
o ajuda a se 

comunicar quando 
necessário. 

mesmo que ele 
não se sinta 
confortável 
conversando 

normalmente, ele 
pode comunicar 

sentimentos e dar 
respostas com 

essa ferramenta.

ele não costuma 
usar com muita 
frequência, mas 
para facilitar o 
contato entre 

vocês dois, ele 
pode levá-lo para 

a padaria.

Okay, isso é 
muito legal. 
que bom que 

existem esses 
recursos hoje 

em dia!



Ah! Aqui, Leo. 

estou com a sua 

mochila.

hm... ah!
Obrigado....



Ah! que bom 
que isso foi 

resolvido! estava 
preocupada! 

muito 
obrigada pela 
compreensão!

Bem, precisamos 
ir antes que fique 

muito tarde. até 
mais, clara! e, de 
novo, desculpa 
qualquer coisa!

imagina!

Está tudo bem!
obrigada por 

virem!



Alguns dias depois...

piuu-piuu~ 
piuu-piuu~ 

ugh...





hmm...



hihihi...!



_________________________________________________________________ 
 

        K963l     Kulpa, Cínthia 
                                       Leo e o espectro / Cínthia Kulpa  e Ana Luisa G. Menezes ; ilustradora 

Carolina Patussi Lângaro. – Porto Alegre: Marcavisual : SEAD/UFRGS, 
2020. 

                     77 p.: il. color. ; digital  
                       
                     (Série HQs da Diversidade) 
                        
                      ISBN  978-65-00-02611-5        

 
1. História em quadrinhos. 2. Literatura infanto-juvenil. 3. 

Autismo. 4. Transtorno do Espectro do Autismo. 5. Diversidade. 6. 
Inclusão social. I. Menezes, Ana Luisa G. II. Lângaro, Carolina Patussi.                                                       
III. Título. IV. Série.                                                                   CDU 82-93 

_________________________________________________________________ 
CIP-Brasil. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação. 
(Jaqueline Trombin – Bibliotecária responsável CRB10/979)  
 
 
 

© dos autores
1ª edição 2020

Direitos reservados desta edição
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Coordenação geral
Cínthia Kulpa

Realização
Secretaria de Educação a Distância (SEAD)

Colaboradores
Evandro Preuss, Daianne Martins, 
Ana Luisa G. Menezes e Lucas Forest

Revisão
Airton Cattani

Capa
Carolina Patussi Lângaro

Editoração eletrônica
Carolina Patussi Lângaro

Editora
Marcavisual



HQs da Diversidade

A Série HQs da Diversidade traz para a nossa realidade, por meio de 
livros ilustrados, histórias fictícias de pessoas reais com características 
muito distintas das que conhecemos ou vivenciamos. Mostra situações 
onde as dificuldades e superações do personagem principal convivem 
com as suas alegrias e sonhos. Utiliza informações fundamentadas em 
pesquisas bibliográficas e fatos reais, apresentando de que forma o Design 
está inserido nesse contexto.  Aqui, a palavra “empatia” é o argumento 
essencial para compreendermos o que ocorre nas minúcias do dia-a-dia 
destas pessoas e, quem sabe, pensarmos em como podemos contribuir 
para diminuir essas diferenças.

“Leo e o Espectro” aborda o autismo, um transtorno de personalidade 
que muitas vezes não é compreendido por pessoas que desconhecem essa 
realidade. Nessa história, Leo - por conta do autismo - segue à risca sua 
rotina diária, onde alterna trabalho, lazer e convívio com sua irmã Laura. 
Quando as coisas no trabalho mudam um pouco, ele fica completamente 
inseguro e perturbado. Para as pessoas com autismo, qualquer mudança 
na rotina é um desafio, cuja superação exige muito esforço.
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