
Planificação das sessões do Sistema de Comunicação por 

Troca de Imagens (PECS) 
 
Primeira fase: 

 
Objetivos: A criança ao ver e querer determinado item (consumível ou não) e com uma 

imagem dele ao seu alcance pegará na imagem, aproximar-se-á do parceiro de comunicação 

e entregará a imagem. 

 

Número de sessões: Espera-se que a primeira fase ocorra 

dentro de um mês, ou seja, num total de 8 

sessões. Podendo contudo, prolongar-se ou 

reduzir-se consoante os progressos da 

criança. 

Duração de cada sessão: O tempo de cada sessão depende da 

motivação da criança e das oportunidades 

surgidas. (Intencionais ou não). 

Material necessário: Nove cartões com as imagens dos 

reforçadores e o bem real: 

 Bolachas 

 Sumo/Palhinha 

 Batata frita 

 Bolinhas de chocolate 

 Bola 

 Pão 

 Iogurte/Colher 

 

 

Descrição das sessões: As sessões irão ocorrer na casa da família. 

Inicialmente, os reforçadores serão 

utilizados aleatoriamente e de modo 

estruturado. Posteriormente irão sendo 

criadas oportunidades intencionais para a 

troca de imagens, bem como a inserção de 

outros itens que agradem à criança. 

Descrição das funções do parceiro de 

comunicação e do estimulador físico: 

Nestas sessões, o objetivo é aumentar o 

número de solicitações através do pedido 

de bolachas, bolinhas de chocolate, sumo 

e/ou batata frita em pequenas porções. 

Assim, a criança se quiser mais terá de 

pedir o pretendido através da respetiva 

imagem. Nesta fase não é relevante a 

discriminação das imagens, contudo farei 

a sua troca em função do pretendido.  

Disposição da sessão:  

A criança estará sentada frente a frente 

com o parceiro de comunicação e terá 

atrás ou ao lado o estimulador físico. Na 

mesa estará a imagem correspondente ao 



reforçador e o parceiro de comunicação irá 

mostrar o bem real à criança. Quando a 

criança manifestar interesse pelo bem real, 

o estimulador físico ajuda-a a agarrar na 

imagem e dá-la ao parceiro de 

comunicação. Este, deve de imediato dar o 

bem real pretendido. 

Ao longo das sessões serão trocados os 

papéis dos intervenientes. Toda a família 

deverá participar como parceiros de 

comunicação ou estimuladores físicos. 

 

Previsão dos comportamentos do aluno  No início da implementação do PECS 

prevê-se que a criança não demonstre a 

compreensão de que para receber o que 

quer terá de entregar a imagem ao parceiro 

de comunicação. Espera-se que no 

decorrer das sessões a criança comece a 

trocar a figura com o objetivo de adquirir 

determinado reforçador. 

Observações  Espera-se que a criança atinja com sucesso 

e sem ajuda do estimulador físico (que vai 

diminuindo o apoio consoante o 

desenvolvimento da criança) o objetivo 

principal da primeira fase do PECS.  

 

Segunda fase: 

 
Objetivos: Na segunda fase, pretende-se que a criança adquira a persistência na procura do 

parceiro de comunicação para entregar a imagem. Assim, pretende-se que a criança consiga 

retirar a imagem da pasta de comunicação, ir até ao parceiro de comunicação e proceder à 

sua troca. Deverá completar esta sequência quando o parceiro de comunicação e a pasta de 

comunicação não estiverem próximas. 
 

Número de sessões: Espera-se que a segunda fase ocorra 

dentro de um mês, ou seja, num total de 8 

sessões. Podendo contudo, prolongar-se ou 

reduzir-se consoante os progressos da 

criança. 

Duração de cada sessão: O tempo de cada sessão depende da 

motivação da criança e das oportunidades 

surgidas. (Intencionais ou não). 



Material necessário: Cartões com as imagens dos reforçadores 

e os bens reais: 

 Bolachas 

 Sumo/Palhinha 

 Batata frita 

 Bolinhas de chocolate 

 Bola 

 Pão 

 Iogurte/Colher 

Espera-se que ao longo das sessões se 

encontre novos reforçadores e que se 

possa utilizá-los com o PECS. 

 

Descrição base das sessões As sessões irão ocorrer, como na fase 

anterior, na casa da família. Os 

reforçadores serão utilizados 

aleatoriamente, mas de modo estruturado, 

e posteriormente irão sendo criadas 

oportunidades intencionais para a troca de 

imagens, como a festa de equipa e as 

deslocações a supermercados. 

Descrição das funções do parceiro de 

comunicação e do estimulador físico: 

Nestas sessões o objetivo é que a criança 

ao ver e querer um determinado item, 

consiga dirigir-se à pasta de comunicação 

removendo a figura e entregá-la ao 

parceiro de comunicação. A criança 

deverá entregar a imagem quando o 

parceiro de comunicação estiver a pelo 

menos 3 metros de si. Deverá trocar de 

parceiros de comunicação (Pais, irmãos e 

cuidadores). 

Disposição das sessões: 

A criança estará sentada frente a frente 

com o parceiro de comunicação e a 

respetiva pasta de comunicação. Ao longo 

das sessões o parceiro de comunicação 

deverá afastar-se da criança, até chegar ao 

momento de a criança ter que o procurar. 

O mesmo se fará com a pasta de 

comunicação, que não deverá estar sempre 

à frente da criança. Ao longo das sessões 

serão trocados os papéis dos 

intervenientes. Toda a família deverá 

participar como parceiros de comunicação 

e quando necessário de estimuladores 

físicos. 

Previsão dos comportamentos do aluno  No início da implementação do PECS 

prevê-se que a criança não demonstre a 

compreensão de que para receber o que 



quer terá de entregar a imagem ao parceiro 

de comunicação. Espera-se que no 

decorrer das sessões a criança comece a 

trocar a figura com o objetivo de adquirir 

determinado reforçador. 

Observações  Espera-se que a criança atinja com sucesso 

a sequência do pedido autonomamente e 

durante 9 tentativas entre 10 e sem ajuda 

do estimulador físico. 

 

Terceira fase: 

 
Objetivos: Na terceira fase pretende-se que a criança faça a discriminação de imagens. 

Sendo que, inicialmente, a pasta deverá conter duas imagens (um item preferido e um item 

desinteressante), a criança deverá dar a imagem correta do item que deseja. Num segundo 

momento as imagens da pasta de comunicação devem ser as duas reforçadoras e a criança 

deverá fazer a troca consoante o item desejado.    
 

Número de sessões: Espera-se que a terceira fase ocorra dentro 

de um mês, ou seja, num total de 8 

sessões. Podendo contudo, prolongar-se ou 

reduzir-se o tempo consoante os 

progressos da criança. 

Duração de cada sessão: O tempo de cada sessão depende da 

motivação da criança e das oportunidades 

surgidas. (Intencionais ou não)  

Material necessário: Sete cartões com as imagens dos 

reforçadores e dos itens desinteressantes: 

 Bolachas 

 Sumo 

 Bola 

 Pão 

 Iogurte 

 Colher 

 Meia 

 

 

Descrição base das sessões: As sessões irão ocorrer na casa da família. 

Os reforçadores serão utilizados de modo 

estruturado e posteriormente irão sendo 

criadas oportunidades intencionais para a 

discriminação de imagens, bem como a 

inserção de outros itens que agrade à 

criança (quando a criança conseguir fazer 

a discriminação correta dos itens 

utilizados). 

 



Descrição das funções do parceiro de 

comunicação e do estimulador físico: 

Nestas sessões o objetivo é estimular a 

criança com os dois itens (interessante 

versus desinteressante) e esperar que a 

criança entregue a figura correta, caso isso 

não aconteça, o parceiro de comunicação 

deverá utilizar os procedimentos para a 

correção de erros (4 passos – modela, dá 

dica, desvia e repete) e entregar o item 

escolhido à criança. 

Disposição da sessão:  

A criança estará sentada frente a frente 

com o parceiro de comunicação e terá na 

sua frente a pasta de comunicação com 

duas imagens (uma do item interessante e 

outra do item desinteressante). A criança 

deverá entregar ao parceiro de 

comunicação a imagem do item 

pretendido. 

Ao longo das sessões serão trocados os 

papéis dos intervenientes, assim como, 

toda a família deverá participar como 

parceiro de comunicação ou estimulador 

físico. 

 

Previsão dos comportamentos do aluno  Prevê-se que a criança não demonstre a 

compreensão (inicialmente) de que para 

obter um item, devera fazer a 

discriminação correta das imagens e 

entregar aquela que está associado ao item 

que deseja. Espera-se que no decorrer das 

sessões a criança comece a fazer a 

discriminação correta com o objetivo de 

adquirir determinado reforçador. 

Observações  Ainda na terceira fase a criança terá que 

fazer a discriminação correta entre dois 

itens reforçadores, com a mesma 

metodologia acima descrita. 

Espera-se que a criança atinja com sucesso 

e sem ajuda o objetivo principal da 

terceira fase do PECS.  

 

Quarta fase: 

 
Objetivos: Na quarta fase pretende-se que a criança consiga fazer a estruturação de frases, 

ou seja, deverá ser capaz de elaborar pequenas frases e fazer pedidos mais específicos com 

a ajuda de uma tira de sentença com a frase inicial de “Eu quero”, a qual deverá 

complementar. 
 



Número de sessões: Espera-se que a quarta fase ocorra dentro 

de um mês, ou seja, num total de 8 

sessões. Podendo contudo, prolongar-se ou 

reduzir-se o tempo consoante os 

progressos da criança. 

Duração de cada sessão: O tempo de cada sessão depende da 

motivação da criança e das oportunidades 

surgidas. (Intencionais ou não). 

Material necessário: Dez cartões com as imagens dos 

reforçadores e os bens reais: 

 Bolachas 

 Sumo/Palhinha 

 Batata frita 

 Bolinhas de chocolate 

 Bola 

 Pão 

 Iogurte/Colher 

 Imagem do “Eu quero” - tira de 

sentença 

 

 

Descrição base das sessões: As sessões irão ocorrer na casa da família. 

Inicialmente os reforçadores serão 

utilizados aleatoriamente e de modo 

estruturado, e posteriormente irão sendo 

criadas oportunidades intencionais para a 

estruturação de frases. 

 

Descrição das funções do parceiro de 

comunicação e do estimulador físico: 

Nestas sessões o objetivo é aumentar o 

número de pedidos. A criança ao querer 

um determinado item, deverá ir até a pasta 

de comunicação e construir a tira de 

sentença (imagem eu quero + imagem que 

a criança quer) e ir entregá-la ao parceiro 

de comunicação. 

Disposição da sessão:  

A criança, inicialmente, estará sentada 

frente a frente com o parceiro de 

comunicação, este, que deverá dar a ajuda 

necessária para completar a tarefa.  

A pasta de comunicação deverá ter a 

imagem do “eu quero” fixada à esquerda 

da tira de sentença e o parceiro de 

comunicação deverá ajudar a criança a 

colocar a imagem do que quer à frente da 

imagem do “eu quero”, assim como, 

deverá ajudá-la a entregar a tira ao 

parceiro de comunicação. Este deverá 

entregar o item pedido e simultaneamente 



ler a tira de sentença para a criança. 

Ao longo das sessões serão trocados os 

papéis dos intervenientes, assim como, 

toda a família deverá participar como 

parceiro de comunicação ou estimulador 

físico. 

 

Previsão dos comportamentos do aluno  No início da quarta fase do PECS prevê-se 

que a criança ainda tente entregar a 

imagem sem a tira de sentença, contudo, 

este é o início do PECS e devemos esperar 

por isso. Aqui o papel do parceiro de 

comunicação torna-se imprescindível, na 

medida em que deverá dar a ajuda 

necessária para a criança colocar a 

imagem na tira de sentença. 

Observações  Espera-se que a criança atinja com sucesso 

e sem ajuda do estimulador físico o 

objetivo principal da quarta fase do PECS 

(dar a tira de sentença de forma 

independente). 

 

Quinta fase: 

 
Objetivos: Na quinta fase pretende-se que a criança consiga responder a uma pergunta 

direta “O que tu queres?” e solicitar espontaneamente diversos reforçadores. O parceiro de 

comunicação deverá questionar e a criança deverá colocar a imagem do que quer à frente da 

imagem do que tu queres. 
 

Número de sessões: Espera-se que a quinta fase ocorra dentro de 

um mês, ou seja, num total de 8 sessões. 

Podendo contudo, prolongar-se ou reduzir-se 

o tempo consoante os progressos da criança. 

Duração de cada sessão: O tempo de cada sessão depende da 

motivação da criança e das oportunidades 

surgidas. (Intencionais ou não). 

Material necessário: Dez cartões com as imagens dos reforçadores 

e os bens reais: 

 Bolachas 

 Sumo 

 Batata frita 

 Bolinhas de chocolate 

 Bola 

 Pão 

 Iogurte 



 Imagem “ o que tu queres?” – tira de 

sentença. 

 

 

Descrição base das sessões: As sessões irão ocorrer na casa da família. Os 

reforçadores serão utilizados aleatoriamente e 

de modo estruturado, e posteriormente irão 

sendo criadas oportunidades intencionais para 

a criança responder à questão colocada. 

Descrição das funções do parceiro de 

comunicação e do estimulador físico: 

Nestas sessões o objetivo é aumentar o 

número de respostas por parte da criança. O 

parceiro de comunicação deverá criar 

oportunidades para a criança responder. 

Necessitará de ter vários itens disponíveis 

mas inacessíveis. 

Disposição da sessão:  

A criança estará sentada frente a frente com o 

parceiro de comunicação. Na mesa estará a 

pasta de comunicação com a imagem do “eu 

quero” e várias imagens de itens 

reforçadores. O parceiro de comunicação 

deverá apontar para a imagem do “eu quero” 

e fazer a pergunta o que tu queres. A criança 

deverá pegar na imagem do que quer e 

entregar ao parceiro de comunicação. Ao 

longo das sessões deverá ser aumentado o 

intervalo de atraso entre a pergunta e o tocar 

na imagem do “eu quero”, assim como, 

deverão ser criadas oportunidades para a 

criança pedir espontaneamente diversos itens.  

Previsão dos comportamentos do aluno  Prevê-se que a criança ao longo das sessões 

consiga fazer a troca sem dificuldades. 

Observações  Espera-se que a criança atinja com sucesso e 

de forma independente o objetivo principal 

da quinta fase do PECS.  

 

Sexta fase: 

 
Objetivos: Na sexta fase pretende-se que a criança aumente o seu reportório responsivo e 

comente. Nesta fase pretende-se que a criança adquira a capacidade de responder ao que tu 

queres, ao que tu ouves e ao que tu vês e posteriormente, de forma independente, deverá 

comentar sobre o ambiente que o rodeia.  
 



Número de sessões: Espera-se que a sexta fase ocorra dentro 

de um mês, ou seja, num total de 8 

sessões. Podendo contudo, prolongar-se ou 

reduzir-se o tempo consoante os 

progressos da criança. 

Duração de cada sessão: O tempo de cada sessão depende da 

motivação da criança e das oportunidades 

surgidas. (Intencionais ou não).  

Material necessário: Dez cartões com as imagens dos 

reforçadores e os bens reais: 

 Bolachas 

 Sumo 

 Batata frita 

 Bolinhas de chocolate 

 Bola 

 Pão 

 Iogurte 

 Imagens de objetos reconhecidos 

pela criança 

 Imagem do “eu quero”; 

 Imagem do “eu vejo”; 

 Imagem do “eu oiço” 

 Tira de sentença 

 

 

Descrição base das sessões: As sessões irão ocorrer na casa da família. 

Os reforçadores serão utilizados 

aleatoriamente e de modo estruturado, e 

posteriormente irão sendo criadas 

oportunidades intencionais para a troca de 

imagens e comentários. 

 

Descrição das funções do parceiro de 

comunicação e do estimulador físico: 

Nestas sessões o objetivo é aumentar o 

número de respostas e perguntas, bem 

como, criar oportunidades para a criança 

comentar de forma espontânea situações 

que possam ocorrer no ambiente 

envolvente. O parceiro de comunicação 

deverá, numa primeira fase, inserir as 

perguntas do que vês e do que ouves, de 

modo a incitar a criança a comentar de 

forma responsiva e posteriormente inserir 

o comentário espontâneo. 

Disposição da sessão:  

A criança estará sentada frente a frente 

com o parceiro de comunicação. Na mesa 

estará a pasta de comunicação e as 

imagens a utilizar em cada sessão. O 

parceiro de comunicação deverá ter os 



itens familiares disponíveis para a criança 

poder responder às perguntas colocadas. 

Também deverá ter em consideração, o 

facto de ter que criar diversas 

oportunidades para que a criança consiga 

comentar de forma espontânea sobre o que 

a rodeia, assim como, deverá ter atenção 

ao facto de as sessões não serem 

demasiado estruturadas (criança sentada). 

Previsão dos comportamentos do aluno  Prevê-se que a criança consiga, sem 

dificuldades, fazer os comentários 

responsivos. Contudo, prevê-se que a 

criança tenha algumas dificuldades de 

fazer comentários espontâneos. 

Observações  Espera-se que a criança atinja com sucesso 

e sem ajuda o objetivo principal da sexta 

fase do PECS.  

 

 


