
 

 

 

Data: 
 

7 De Fevereiro de 2014 

Objetivos: 

 

 Entrevista ao cuidadores da criança; 

 Recolha de informação dos reforçadores; 
 Elucidação de aspetos importantes para aplicação do PECS 

Decorrer da sessão: 

Esta sessão serviu para a realização das entrevistas aos cuidadores da 

criança, nomeadamente de dois primos. Antes da entrevista, foi 

elucidado o facto de que a criança nem sempre deve ter tudo perto de 
si. É bom para a criança, uma vez que, ela não tem a necessidade de 

fazer qualquer pedido, pois tudo o que precisa está disponível. É 

importante ir modelando aos poucos os comportamentos dos 
intervenientes, de modo a que sejam exemplos de uma aplicação 

correta do PECS.  

Seguidamente iniciou-se as entrevistas individuais. Houve alguns 
ruídos que influenciaram negativamente as entrevistas como é o caso 

da falta de um espaço mais calmo. As mesmas foram realizadas no 

terraço.  

Resultados: 

Os resultados obtidos foram as informações relevantes e necessárias 
que se obteve das entrevistas, desde os reforçadores a utilizar até às 

formas de comunicação usadas pela criança e pelo adulto. 

 Data: 
3 de Janeiro de 2014 

 

Objetivos: 

 Entrevista ao pai da criança; 

 Recolha de informação dos reforçadores; 

 Desenvolvimento de uma relação empática com a criança. 

Decorrer da sessão: 

Iniciou-se com uma breve explicação do projeto. Dizendo qual  era o  

tipo de intervenção, quantas sessões e modelo de intervenção. Falou-se 

do percurso de vida e dificuldades sentidas desde o início até à 
descoberta do diagnóstico. A participação da mãe da criança (apesar de 

não querer ser gravada e não participar tantas vezes no projeto quanto 

queria) foi apenas de mera curiosidade. O pai será aquele que me 
receberá juntamente com os seus sobrinhos. 

Procedeu-se de seguida à formalidade da entrevista, da qual já 

demostrei os seus objetivos. 

Por fim, criou-se um tempo livre para estabelecer uma relação empática 
com a criança. (Jogámos basquete durante 20 minutos) 

Resultados: 

Os resultados obtidos, depois da análise de conteúdo da entrevista, vai 

permitir a elaboração de uma grelha acerca das capacidades 
comunicativas da criança antes e depois da implementação da 

intervenção. Esta sessão promoveu a descoberta de reforçadores e não 

reforçadores para futura utilização do PECS, do mesmo modo que se 

estabelecia uma relação empática (pelo menos para reconhecimento de 
rosto) com a criança. 



 

Data: 
 

20 de Fevereiro de 2014 

Objetivos: 

 Preenchimento da escala ATEC com o Pai; 

 Anamnese 
 Verificação dos reforçadores de modo a obter uma hierarquia dos 

mesmos 

Decorrer da sessão: 

Realizou-se preenchimento do instrumento de avaliação. Seguiu-se o 
emparelhamento dos supostos reforçadores fornecidos pelas 

entrevistas. Começou-se com as batatas fritas (pequenas porções), 

seguidamente com o sumo de manga, chocolate, rebuçado, bolachas e 

pipocas. Relativamente aos brinquedos começou-se com a bola de 
basquetebol, plasticina e posteriormente com um carrinho. Todos estes 

reforçadores foram apresentados com intervalos de tempo. Sendo que, 

foram apresentados um a um e posteriormente emparelhados de 2 em 2 
por diversas vezes até se conseguir chegar a uma hierarquia de 

preferências.   

Resultados: 

Com a avaliação dos reforçadores e depois do tratamento de dados 

conseguiu-se identificar os primeiros reforçadores a serem aplicados 
na primeira sessão do PECS. Assim, obteve-se a seguinte 

classificação: em primeiro as bolachas, depois os M&M’S e por último 

as batatas fritas. 
 

Data: 
 
 14 de Fevereiro de 2014 

Objetivos: 

 

 Avaliação das competências comunicativas através da observação 

direta não participante; 
 Recolha de informação dos reforçadores; 

 Explicação do programa PECS à pessoa cuidadora, que vai ser 

coterapeuta num primeiro momento. 

Decorrer da sessão: 

Através da lista de reforçadores fornecida pelo pai iniciou-se pelo 
esclarecimento das preferências da criança com a cuidadora. Desta, 

retirou-se algumas predileções importantes para numa segunda sessão 

iniciar a avaliação dos mesmos. De seguida foram dadas todas as 
indicações do que deveriam fazer para uma aplicação correta do 

PECS, nomeadamente, o apoio físico quando necessário. Por último, e 

durante 40 min foram observados os comportamentos da criança em 
interação social com o irmão e os amigos. Durante todo o tempo, 

estiveram sempre sentados a montar puzzles. A criança levantava-se 

de 5 em 5 minutos para rodopiar e gritar. Contudo, mostrou-se atento 

quando o chamavam para se sentar, fazendo-o logo de seguida, sem 
que isso desse origem a uma birra. Montava as peças do puzzle, com a 

ajuda do irmão que o ajudava a levar a mão até às peças. Porém, não 

se mostrava minimamente interessado na sua montagem, preferindo 
levantar-se e ficar a observar ligeiramente afastado ou, por vezes, 

tentar puxar alguém para brincar com ele o jogo das mãos.  

Resultados: 

Os resultados obtidos foram os esperados, ou seja, consegui alargar a 

fonte de reforçadores, conquistei um pouco mais a confiança da 
criança revelando felicidade aquando a minha presença. Mostrou-se 

uma criança recetiva, na medida em que, ia ao encontro das restantes 

crianças e de mim para outro tipo de brincadeiras (jogo das mãos) e 
mostrou-se bastante satisfeito com a presença de todos, apesar de não 

querer integrar a mesma brincadeira.  



 

 

 

 

 

Data: 
 

25 de Fevereiro de 2014 

Objetivos: 
 Iniciação da primeira fase do PECS; 

 Pelo menos inserir 20 tentativas e três reforçadores.  

Decorrer da sessão: 

Este sessão foi iniciada de forma estruturada, de modo que, foi realizada 

frente a frente e sentados. O parceiro de comunicação estava à frente da 

criança e o estimulador físico ao seu lado. Inicialmente incitou-se a 

criança com uma bolinha de chocolate, já com a imagem à sua frente. 
Assim que a criança tentou obtê-la, o estimulador físico levou-o até à 

imagem e entregou-a na mão do parceiro de comunicação. Na segunda e 

na terceira tentativa já não necessitou de apoio físico para pegar na 
imagem diminuindo o apoio para levar e entregar na mão do parceiro de 

comunicação. Na quarta tentativa (sumo) fez tudo de modo 

independente. Mostrei o sumo e a criança de seguida entregou a 
imagem. O sumo não tinha a palhinha e quando viu a imagem da 

palhinha à sua frente, pegou nela e com alguma ajuda levou-a até ao 

parceiro de comunicação e entregou-a de forma independente. A 

palhinha e a água não eram considerados reforçadores, mas sim vistos 
como algo que necessitava. No caso da palhinha para poder beber o 

sumo e a água (últimas tentativas)que necessitava por ter comido 

batatas. A criança aderiu bem a estas iniciativas, tanto que, ao ver o 
copo da água, independentemente pegava na imagem, levava e 

entregava ao parceiro de comunicação. 

Resultados: 

Os resultados obtidos foram muito produtivos, uma vez que, se 

conseguiu atingir os objetivos programados e ainda se inseriu duas 
imagens que não eram reforçadores, às quais, a criança aderiu com 

poucas ou nenhumas ajudas físicas. É de ressaltar o facto de na primeira 

fase do PECS as imagens serem pouco importantes quanto à sua 
discriminação, contudo, foram feitas as imagens para cada tentativa de 

acordo com o item pretendido. 

Data: 
 

27 de Fevereiro de 2014 

Objetivos: 

Continuação da primeira fase do PECS; 

 Sessão estruturada na hora do lanche; 

 Iniciação de algumas tentativas de distância até ao parceiro de 

comunicação para a criança obter o item desejado; 

Decorrer da sessão: 

Foi pedido aos cuidadores que não dessem o lanche até à hora agendada 

para a sessão. (16h) Iniciou-se a sessão com uma imagem de pão e 

terminou-se com uma de sumo e bola, sendo esta ultima uma 
oportunidade surgida para implementação de PECS, uma vez que a 

criança foi buscar a bola espontaneamente. A bola foi-lhe retirada sem 

oportunidade de birra e iniciado a troca de imagens pela posse de bola 

novamente. Nesta sessão foram dadas oportunidades para que o parceiro 



 

 

 

 

 

 

de comunicação e posteriormente a imagem estivessem a mais de 30 cm 

de distância da criança, a fase onde surgiu mais dificuldades foi no 

pegar da imagem, sendo necessário a ajuda total e parcial para o fazer.  

Resultados: 

A sessão correu conforme esperado e apresentou resultados positivos. 

Apesar de terem ocorrido algumas birras, quando lhe foi dado o copo de 

sumo ao invés do pacote cheio. Todavia a situação resolveu-se e na vez 

seguinte foi colocado no copo mais sumo e lhe dado o pacote. Das 18 
tentativas de troca de imagem, a criança obteve independência em todas 

as fases em 13 tentativas, ainda que, de forma estruturada. Na próxima 

sessão deverá trocar-se de papéis e o estimulador físico passará a 
parceiro de comunicação e vice-versa. 

Data: 
 
5 de Março de 2014 

Objetivos: 

 
 Continuação da primeira fase do PECS; 
 Sessão estruturada na hora do lanche; 
 Troca de parceiro de comunicação e estimulador físico; 

Decorrer da 

sessão: 

Foi pedido aos cuidadores que não dessem o lanche até à hora 
agendada para a sessão. (15.30h). As imagens utilizadas foram o pão, 
o leite com chocolate e as bolachas. Foram feitas 27 tentativas, das 
quais 17 independentes. Embora tenha havido progressos, a criança 
ainda precisa de ajuda parcial quando a imagem está a 30 cm dela, 
deste modo, torna-se importante continuar com a primeira fase até 
que o consiga fazer de modo independente. A fase onde necessitou 
de ajuda física foi quando teve de pegar na imagem. A criança,  
necessitou de ajuda nas três primeiras tentativas, posteriormente, 
nas tentativas seguintes fê-las de modo independente apesar de ter 
alguma necessidade de dica física parcial em algumas tentativas, 
sendo que, na maioria das vezes a ajuda foi precisa quando a imagem 
se encontrava na ponta da mesa, ou seja, a uma distância de 30 ou 
mais centímetros.  

Resultados: 

A sessão correu conforme o esperado e apresentou resultados 
positivos. No final da sessão a criança, por duas vezes, e de forma 
independente, pegou na imagem, levou-a até ao parceiro de 
comunicação e entregou-a. Ou seja, a criança queria mais bolachas e 
sabia que tinha que entregar a imagem para poder obtê-las. Depois 
foi-lhe mostrado o pacote vazio, como sinal de que já tinham 
acabado, ao qual a criança respondeu de forma positiva, não tendo 
feito birra. Nesta sessão procurou-se ainda diminuir a dica da mão 
aberta pelo parceiro de comunicação, sendo que, obteve resultados 
positivos, uma vez que, a criança abriu a mão do parceiro de 
comunicação para lhe entregar a imagem. 



 

 

 

Data: 
 

12 de Março de 2014 

Objetivos: 

 
 Continuação da primeira fase do PECS; 

 Troca de parceiro de comunicação; 

 Diminuição das dicas; 

 Iniciação de acordos; 
 Festa de equipa; 

Decorrer da sessão: 

Esta sessão iniciou às 15.30h. Começou com o lanche, e foi-lhe dado o 

pão aos bocadinhos até terminar. Apesar de na última sessão ter feito a 
tentativa de forma independente, nesta, precisou de alguma ajuda 

parcial quando necessitou de pegar na imagem. É necessário, por 

vezes, que a criança seja lembrada de que para obter o item que deseja 

terá de entregar a imagem. Após a segunda ou terceira tentativa já o 
faz de forma independente. É importante nesta fase que se vá 

diminuindo as dicas de forma total, de modo a criança fazer tudo de 

forma independente. Como a primeira fase está a terminar, foi inserido 
o acordo. Isto é, antes de a criança obter o que deseja, terá que fazer 

um pequeno acordo. Inicialmente pede-se acordos simples e que a 

Data: 
 

7 de Março de 2014 

Objetivos: 

 

 Continuação da primeira fase do PECS; 

 Troca de parceiro de comunicação e estimulador físico; 
 Diminuição de dicas; 

 Avaliação de reforçadores (o primeiro é grátis). 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão foi programada à hora do lanche (16h) e teve a duração de 45 
minutos. Foi iniciada com o pão que foi partido aos bocados até 

acabar. Foram feitas 8 tentativas independentes e sem necessidade de 

ajuda do estimulador físico. Embora seja importante, diminuir as 
dicas, pois por vezes a criança precisa de ser “lembrada”. Foi também 

feita uma avaliação dos reforçadores, de modo a saber se ainda o eram. 

Através da técnica “ o primeiro é grátis”, em que se dá um bocado à 

criança e observa-se a sua reação, vendo se ela mostra interesse pelo 
item e se reage negativamente quando lhe é retirado. 

Ao terminar a sessão, com a imagem da bolacha à sua frente, o 

parceiro de comunicação foi-se afastando aos poucos até chegar a um 
metro. A criança necessitou de ajuda física na fase do pegar e de forma 

independente dirigiu-se ao parceiro e entregou a imagem 

Resultados: 

A criança consegue de forma independente, as três fases pretendidas 

como objetivo a ser alcançando na primeira fase (Pegar, levar e 
entregar a imagem). Mas continua a ser importante que se faça mais 

uma ou duas sessões de manutenção da 1ª Fase.A tentativa que foi 

feita, do parceiro de comunicação se distanciar da criança, foi 
importante, apesar de alguma relutância por parte da criança em se 

levantar da cadeira, para perceber que a pessoa que tem o que ela quer, 

nem sempre está “disponível” para a atender. 



criança consiga fazer. Nesta sessão, o acordo foi montar uma peça de 

puzzle e posteriormente duas peças. Foi ainda programada uma festa 

de equipa, de modo a promover as oportunidades de fazer pedidos 
espontâneos. Juntou-se um grupo de pessoas (irmãos e primos) a 

comer um dos reforçadores da criança (bolinhas de chocolate), sem 

que fosse dada nenhuma atenção à criança. Passado pouco tempo, a 

criança mostrou interesse pelo item, mas como ninguém lhe prestou 
atenção, foi buscar a imagem e entregou ao parceiro de comunicação.   

Resultados: 

A criança cumpriu os objetivos, com êxito e sem fazer birra. Espera-se 

na próxima sessão prepará-la para finalização da primeira fase e criar 
oportunidades para a manutenção do pedido de acordos.  

Esta sessão foi importante, na medida em que se inseriu mais um novo 

parceiro de comunicação, sendo que a criança já treinou com 3 

parceiros diferentes. Nesta fase a criança, ainda não consegue fazer a 
discriminação de imagens e houve uma vez em que a criança pegou na 

peça do puzzle e entregou-a como se de uma imagem se tratasse, mas 

como não foi recebida ele voltou a pegar no cartão da respetiva 
imagem.  

 

 

Data: 
 
14 de Março de 2014 

Objetivos: 

 Preparação para a finalização da 1ª Fase do PECS; 

 Não utilizar nenhum tipo de dica; 

 Continuação do acordo; 

Decorrer da sessão: 

A sessão decorreu das 15h até às 15.40h. Teve como objetivo não dar 

qualquer tipo de ajuda física e conseguir alcançar os objetivos da 

primeira fase do PECS. A criança entregou a imagem dos respetivos 

reforçadores ao parceiro de comunicação de forma totalmente 
independente. Foram feitas 15 tentativas, das quais 15 foram feitas de 

forma autónoma e sem qualquer tipo de ajuda. Num segundo momento 

da sessão, foi feito a manutenção do acordo. Foram criados 5 acordos, 
de modo a poder receber o que queria, neste caso, uma batata-frita. 

Inicialmente começou-se pela montagem de duas peças de puzzles e 

passou-se nas duas últimas fases para o desenhar de um círculo. Algo 
que é mais complexo para a criança e por isso necessitará de ajuda 

física total. 

Resultados: 

Os resultados foram bastante produtivos, uma vez que, conseguiu-se 

atingir a 1ª fase do PEC com sucesso. Relativamente aos acordos, 
notou-se uma fraca capacidade para atividades de motricidade física, 

desde pegar na caneta até a colocar em posição de escrever. Posto isto, 

é importante e em simultâneo com o PECS, desenvolver estratégias 
para melhorar estas capacidades. A próxima sessão irá incluir o 

caderno de comunicação, o que tornará mais fácil a visibilidade da 

imagem, pois neste momento, estamos a trabalhar num fundo branco 

que por vezes dificulta a visibilidade da imagem, mas neste caso 
próprio correu tudo bem sem haver qualquer tipo de problema. 

 

 

 



Data: 
 

18 de Março de 2014 

Objetivos: 

 
 Iniciação da 2ª Fase do PECS; 

 Aumento da distância até ao parceiro de comunicação (um 

metro); 

 Inserir a pasta de comunicação; 
 Diminuir as dicas sempre que for possível. 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou-se às 15h e terminou às 16h, na casa da família. 

Iniciou-se com pinturas em guaches, de modo a, não parecer 
estruturada para que a criança não apreende de que quando chego lhe 

vou dar algo que ele gosta. Nesta fase, pretende-se que a criança 

persista na comunicação, ou seja, não tem que estar sentado com o 

parceiro de comunicação à frente e a pedir o que deseja. A meta 
pretendida para esta sessão era que a criança chegasse até ao parceiro 

de comunicação que estaria a um metro dela. Depois da criança ter 

algum tempo a pintar comecei a comer bolachas. Ela ao ver a bolacha  
mostrou-se interessada em comê-las com alguma ajuda física parcial a 

criança foi buscar a imagem e entregou-a ao parceiro de comunicação. 

Começou-se com a criança sentada e o parceiro de comunicação 

sentado, mas a afastar-se cada vez mais da criança. Terminou-se com 
uma distância maior que o programado devido aos progressos da 

criança. Contudo necessitou de ajuda total para ir buscar a imagem. 

Resultados: 

A sessão correu conforme o previsto, contudo, a criança mostrou-se 
relutante ao ir buscar a imagem e entregá-la ao parceiro de 

comunicação quando havia uma grande distância. A criança sabe que 

deve entregar a imagem para obter o que deseja, porém, muitas vezes 

quer o item sem ir buscar a imagem e só com ajuda parcial e/ou total e 
por vezes, com algumas birras é que vai até a pasta de comunicação, 

retira a imagem e entrega-a ao parceiro de comunicação. 

 

Data: 
 

23 de Março de 2014 

Objetivos: 

 Continuação da 2ª Fase do PECS; 
 Aumentar a distância até ao parceiro de comunicação; 

 Criar situação “livres” – comprar sumo no minimercado e 

jogar à bola; 
 Inserir pequenas pastas de comunicação em vários locais da 

casa; 

 Habituação à pasta de comunicação de tiracolo. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou-se às 15h e terminou às 16.30h Nesta sessão os 

objetivos principais foram aumentar a distância gradualmente, não se 

estabelecendo um limite, pois tudo iria depender dos progressos da 
criança. Conseguiu-se que a criança fosse até ao parceiro de 

comunicação com uma distância de 6 metros. Contudo foi necessária 

ajuda física, pois muitas vezes, acabava de comer e ficava logo à 

espera de mais ou então arrastava a cadeira para se colocar ao lado do 
parceiro de comunicação. Houve alguma resistência para se levantar. 

Quando isto aconteceu, foi colocada a pasta de comunicação (uma 

mais pequena) à tiracolo e assim já percorria o caminho até ao parceiro 
de comunicação sem problemas. Aproveitou-se o facto de estar com a 

pasta, para nos dirigirmos lá fora ao minimercado comprar um sumo. 

O sumo foi-lhe mostrado e com ajuda, entregou a imagem ao senhor e 



posteriormente o dinheiro. (O senhor foi avisado anteriormente do que 

iria acontecer). Depois de acabar o lanche, a criança começou a jogar 

basquetebol, houve oportunidade de a esconder por duas vezes, e com 
ajuda física, a criança entregou a imagem e recebeu a bola novamente. 

Resultados: 

A sessão correu conforme o previsto. Esperava-se que a criança 

mostrasse alguma relutância em andar com a pasta à tiracolo, mas tal 

não aconteceu e até se sentiu satisfeita. Relativamente às pequenas 
pastas que se colocaram nas divisões da casa (cozinha, sala e quarto), 

espera-se que seja mais fácil para a criança de utilizá-las, mas 

especialmente, para que a família possa treinar mais vezes com ele. 
Foi-lhes pedido que na hora das refeições lhe escondessem 

determinados objetos (garfo, copo, não colocassem carne…) e 

aproveitassem o facto de ela necessitar desse objeto para fazer uma 

tentativa PECS. 

 

Data: 
 
25 de Março de 2014 

Objetivos: 

 Aumento da distância até ao parceiro de comunicação; 

 Diminuição de ajuda física; 

 Troca de parceiros de comunicação; 
 Promoção da iniciativa da criança pedir; 

 Realização de festa de equipa; 

 Situação Livre – Comprar sumo no minimercado. 

Decorrer da sessão: 

Iniciou-se a sessão com o parceiro a um metro de distância, a criança 

não necessitou de nenhuma ajuda física para tirar a imagem e ir 

entregá-la ao parceiro. No desenrolar das tentativas, a pasta ficou a um 

metro de distância da criança, na primeira tentativa, a criança de forma 
independente foi retirar a imagem e entregá-la. Por vezes, com o 

parceiro de comunicação e a pasta cada vez mais distante necessitava 

de alguma dica para ir retirar a imagem, embora soubesse que o tinha 
de fazer. Quando foi feita a festa de equipa, a criança de forma 

espontânea, retirou a imagem da pasta e foi ter com o grupo para lhe 

darem uma bolacha, neste caso, ao parceiro de comunicação que tinha 

o pacote das bolachas. A criança, já toma a iniciativa e é persistente na 
troca, mesmo quando o parceiro de comunicação não está a estabelecer 

contacto ocular com a criança, ela puxa a sua mão e a sua atenção para 

lhe entregar a imagem. 

Resultados: 

Esta sessão foi importante, na medida em que, as ajudas físicas foram 

quase nulas, a criança mostra-se cada vez mais independente na troca e 

mais espontâneo no pedido para obter o item que deseja. Nesta sessão 

foram colocados alguns quadros de comunicação pelas diferentes 
divisões da casa, de modo a ser mais fácil para a criança a 

comunicação com os vários constituintes da família e seus cuidadores. 

As atividades mais livres, como o ir ao supermercado, necessitam que 
a criança leve a sua pasta de comunicação À tiracolo o que a deixa 

muito motivada. Espera-se ao longo das sessões que se possa 

promover cada vez mais, o intercâmbio de comunicação entre a 
criança e a sociedade em geral. 

 

 

 



Data: 
 

28 de Março de 2014 

Objetivos: 

 Continuação da 2ª Fase; 
 Inserção de nova imagem com nova atividade (Jogar 

computador);  

Decorrer da sessão: 

Esta sessão teve como principal objetivo aliar a manutenção da 2ª fase 

do PECS e ao mesmo tempo a inclusão de atividades mais práticas que 
promovam a discriminação das imagens. O jogo do computador 

baseia-se na escolha acertada da imagem escolhida entre três, 

preparando a criança para a 3ª fase.  
Na hora do lanche, a criança mostrou-se resistente por diversas vezes 

na troca de imagens, contudo, a sessão continuou, embora com menos 

tentativas. Não se pretende que a criança se aborreça na sessão e 

derivado a isto a sessão terminou antes do previsto, de modo a não 
terminar com birra. 

Resultados: 

Os resultados esperados para esta sessão não foram totalmente 

cumpridos, uma vez que, esperava-se que a criança se sentisse mais 

motivada com o computador. Contudo, foi-me informado que a 
criança tinha acordado cedo e que por isso estava mais cansada. A 

sessão foi realizada e terminada antes que a criança se pudesse sentir 

aborrecida ou não motivada. 

 

Data: 
 
31 de Março de 2014 

Objetivos: 

 Manutenção da 2ª Fase; 

 Aumento da distância entre a criança e a pasta de comunicação; 

 Continuação dos acordos iniciados na 1ª Fase. 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou aquando a hora do lanche, das 15h às 16h. A criança 

não necessitou de ajuda física, entregando de forma independente as 

imagens. Contudo, ainda se mostrou um pouco resistente por ter que 

entregar a imagem sempre que queria determinado item. Nesta sessão 
inseriu-se novamente o acordo, agora mais complexo que os 

anteriores. Foi pedido à criança que pintasse uma parte de um boneco, 

iniciou-se com os olhos, dizendo que depois de os pintar receberia o 
reforço, neste caso uma bolinha de chocolate. Continuou-se depois 

com a boca e o nariz e dado o respetivo reforço aquando o términus do 

pedido. A criança mostrou-se bastante relutante em cumprir os 
acordos, por vezes, levantava-se da mesa e fazia birras. Porém, e 

apesar das birras, cumpriu o acordo, embora não pintasse as áreas que 

lhe foram pedidas. 

Resultados: 

Apesar de a criança ter progredido em relação aos objetivos da 2ª fase 
do PECS, é importante que ainda se continue nesta fase e se consiga 

que mais parceiros de comunicação possam intervir com a criança. Na 

próxima sessão para além de se solidificar esta fase, irá dar-se início à 

3ª fase do PECS, a discriminação. 

 

Data: 
 
7 de Abril de 2014 

Objetivos: 

 Início da 3ª fase do PECS; 

 Correção de erros (4 passos); 

 Manutenção da 2ª fase do PECS. 

Decorrer da sessão: A sessão iniciou às 14h e terminou às 14.40h. O objetivo era que a 



criança começasse a discriminar as imagens, para isso foi colocado na 

sua pasta de comunicação duas imagens, sendo que, uma era a 

preferida e outra desinteressante. (Bolachas e uma meia/lápis). A 
criança não mostrou birra quando lhe for dado o item não preferencial, 

contudo e apesar de ter feito a escolha correta algumas veze. A criança 

pegava na imagem incorreta e como via que eu lhe dava o item que 

não queria pegava imediatamente na outra imagem. A correção de 
erros foi feita através dos quatro passos, primeiro modelar ou mostrar 

a imagem correta, dar dica (foi usado o apontar), desviar a criança 

para outra atividade (apanhar objeto do chão) e repetir com a 
estimulação dos itens. Algumas correções de erros foram feitas de 

forma correta na repetição, contudo nem sempre foi essa a finalização, 

pegando muitas vezes na imagem incorreta.  

Resultados: 

Esta fase é das mais complicadas e mais demoradas do PECS, contudo 
a criança mostrou alguma flexibilidade na discriminação das imagens, 

porém, é preciso persistência antes de colocar duas imagens de itens 

preferenciais, que é feito na segunda parte da 3ª fase do PECS.  

 

Data: 10 de Abril  de 2014 

Objetivos: 

 Continuação da 3ª Fase do PECS; 
 Correção de erros (4 passos); 

 Manutenção da 2ª Fase. 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 14h e terminou às 14.30h. Nesta sessão colocou-se 
mais imagens para a discriminação, foram utilizadas 3 imagens 

preferidas (bolacha, pão e sumo) e 3 imagens desinteressantes (meia, 

cabide e lápis). Relativamente ao primeiro emparelhamento 

(bolacha/meia), a criança fez birra três vezes quando recebeu a meia. 
Contudo, após 20 tentativas conseguiu fazer a discriminação correta 

em apenas 9. Pelo contrário, no emparelhamento (pão/cabide e 

sumo/lápis) a criança de 19 tentativas fez a discriminação correta em 
14.Nesta sessão foi ainda possibilitado uma ida ao minimercado para 

comprar um chupa-chupa. A criança levou a sua pasta de comunicação 

e entregou a imagem com ajuda física ao vendedor. Desta forma, 

espera-se que a criança vá progredindo os seus pedidos para com os 
integrantes da sociedade e não se focalize apenas na família e/ou nas 

sessões. 

Resultados: 

A criança teve um desenvolvimento considerável em relação à sua 
prestação na última sessão. Já percebeu que uma determinada imagem 

corresponde a um item específico, de salientar o facto de que, quando 

recebe o item desinteressante a criança imediatamente entrega a outra 

imagem, percebendo que entregou a imagem incorreta e por isso não 
obteve o que queria.  

 

Data: 
 

12 de Abril de 2014  

Objetivos: 

 Continuação da 3ª Fase; 

 Manutenção da 2ª Fase; 
 Correção de erros (4 passos). 

Decorrer da sessão: 

A sessão teve início às 14h e terminou às 14.30h. Nesta sessão, não se 

inseriu nenhuma imagem nova, ao invés, pretendeu-se que a criança 
conseguisse fazer a discriminação correta das imagens até aqui 

utilizadas. Das 22 tentativas que foram feitas a criança conseguiu de 

forma autónoma fazer a discriminação em 12 tentativas. Nesta sessão, 



foram utilizadas algumas estratégias para captar a atenção da criança 

(festa de equipa), de modo a que a criança se levantasse, retirasse uma 

imagem e a fosse entregar ao parceiro de comunicação que estava a 2 
metros de distância. A criança sabia de que deveria se dirigir ao 

parceiro para obter o item, contudo, muitas das vezes levava as duas 

imagens consigo de modo a obter o item mais rápido. Se entregasse a 

imagem incorreta e lhe fosse dado o item desinteressante 
imediatamente dava a outra imagem. 

Resultados: 

 Apesar de esta fase ainda não estar completa e a criança ainda não 

conseguir fazer a discriminação correta, a sua evolução tem sido 
continua e positiva, progredindo de sessão para sessão. Espera-se que 

evolua nas duas próximas sessões e que consiga fazer a discriminação 

correta para podermos inserir duas imagens preferenciais. 

 

Data: 
 

17 de Abril de 2014 

Objetivos: 

 

 Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Inserção de uma nova imagem de AJUDA; 
 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

Esta sessão iniciou às 15h e terminou as 16h. Tinha como objetivo 

continuar o treino na discriminação entre imagens com preferências 
diferentes e a inserção de uma nova imagem com ajuda, esta imagem, 

foi elaborada de diferente maneira: tanto na forma, como no tamanho e 

na cor para poder ser visível a diferença entre as mesmas. Foi apenas 

inserida ao terminar da sessão com o pedido de ajuda para colocar a 
palhinha no leite. A criança nas últimas tentativas ficou um pouco 

baralhada no momento de pegar numa imagem, pois como estavam 

três imagens na pasta de comunicação (bola, ajuda e cabide) a criança 
mostrou alguma dificuldade para saber qual das três seria a correta. 

Contudo, de 32 tentativas a criança discriminou a imagem correta em 

20, logo, houve mais tentativas corretas do que incorretas. 

Resultados: 

Os resultados obtidos foram contingentes em relação ao esperado, 
talvez a inserção de novas imagens no item desinteressante fosse 

demasiado, ao invés, deveria ser inserida uma por cada sessão. Espera-

se na próxima sessão que se trabalhe apenas nestas duas imagens e se 
programe em tempos espaçados e sem o uso da discriminação a 

imagem de ajuda.  

 

Data: 
 

22 de Abril de 2014 

Objetivos: 

 
 Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

Esta sessão iniciou-se às 16.30h e terminou às 17.15h. Nesta sessão 

não se utilizou o símbolo de ajuda, uma vez que apresentou ter 

dificuldades na sessão anterior. Foram feitas 37 tentativas e 
apresentados 4 pares de discriminação (Pão/escova; batata/colher; 

iogurte/carrinho e sumo/lápis. Dentro destas, a criança conseguiu a 

discriminação correta em 25 tentativas. Verificou-se uma maior 



autonomia e discriminação nos itens que a criança queria muito, neste 

caso as batatas fritas, verificou-se também que a criança necessita de 

mais tempo com determinada imagem para fazer a discriminação 
correta. Isto é, as imagens apresentadas dos itens desinteressantes vão 

sendo trocadas de forma aleatória e a criança tem mais dificuldades de 

discriminar quando a imagem do item desinteressante foi poucas vezes 

selecionada. No final da sessão, por iniciativa própria a criança 
deslocou-se até à pasta de comunicação retirou a imagem do sumo 

(emparelhada com a imagem do lápis) e entregou-a ao irmão que 

estava a beber um sumo. Mostrando claramente que estaria interessado 
em beber sumo.  

Resultados: 

A criança necessita de mais sessões para passar para a segunda parte 

da 3ª fase do PECS (Discriminação entre duas imagens altamente 

preferidas). Contudo, tem revelado uma maior autonomia e uma 
melhoria na discriminação dos itens de sessão para sessão.  

 

Data: 
 

23 de Abril de 2014 

Objetivos: 

 Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

A sessão decorreu das 16.30h até às 17h. Nesta sessão apenas se 
utilizou duas imagens, sendo uma do item desejado (Maçã) e uma do 

item desinteressante (Meia). A criança mostrou uma melhoria 

significativa ao utilizar em cada sessão apenas duas imagens, pois em 

16 tentativas, a criança discriminou corretamente 12. Na primeira 
tentativa a criança discriminou corretamente, na segunda entregou o 

item incorreto e na quarta, quinta e sexta tentativas também, sendo 

que, foi feita a correção de erros duas vezes e a criança a partir daí 
discriminou as imagens corretamente. De salientar o facto de que a 

quando a criança recebeu o item desinteressante mostrou-se 

aborrecida, pois levantou-se e foi colocar a meia no cesto da roupa 

suja, ou seja, não o queria receber mais vezes e apercebeu-se de que 
aquele não era o lugar correto da meia.  

Resultados: 

A criança continua a evoluir de forma contínua, contudo não se 

esperava que demorasse tanto tempo nesta fase. Espera-se continuar 
nesta fase durante mais tempo que o previsto. Porém, pretende-se 

inserir apenas duas a quatro imagens por sessão para obter resultados 

mais satisfatórios. 

 

Data: 
 

28 de Abril de 2014 

Objetivos: 

 Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

A sessão decorreu das 17h às 17.30h. Foram feitas 26 tentativas, das 

quais 14 de forma correta, as imagens utilizadas foram 

pão/pera/iogurte para os itens preferidos e meia/carrinho para os itens 
não preferidos. Ao longo das sessões nota-se uma diferença entre as 

tentativas corretas e as imagens com maior uso, ou seja, a criança tem 

mais dificuldades quando é apresentada uma imagem com menos 

utilização. A criança faz a discriminação correta mais vezes quando 



apresentada a imagem da meia, ao invés do carrinho, uma vez que foi 

utilizada menos vezes. Nesta sessão também foi notório a forma como 

a criança rejeitava o item não preferido. Demostra aborrecimento 
quando recebe o item e levanta-se para ir colocá-lo longe. É 

importante que este comportamento ocorra, pois assim irá 

compreender que para obter determinado item terá que entregar uma 

imagem específica.  

Resultados: 

A criança continua a progredir, contudo foram e deverão ser utilizadas 

outras estratégias para uma melhor compreensão ao nível da 

discriminação, a estratégia utilizada será a de colocar os itens atrás das 
respetivas imagens e gradualmente retirar-se a dica visual até a 

discriminação correta ser efetuada.  

 

Data: 
 

2 de Maio de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos; 

 Inserção do símbolo ajuda. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17h e terminou à 17.40h. Iniciou-se a sessão com a 
imagem do pão e do cabide, a criança obteve 10 respostas corretas 

numa sessão de 18 tentativas. Quando apresentado a imagem do 

iogurte versus cabide a criança entregou a imagem corretamente 3 

vezes e a imagem correta da colher uma vez. Das 5 tentativas feitas 
para o sumo a criança acertou apenas em 2. Num total a criança 

acertou corretamente em 16 discriminações num total de 30 tentativas. 

Foi ainda inserido o símbolo de ajuda três vezes, no momento de abrir 
a palha e de colocar a palha no sumo. A criança ao ouvir a palavra 

ajuda entregava a imagem corretamente. Isto demostra que 

compreendeu o significado do símbolo, contudo ainda não o consegue 
discriminar quando está junto com outros, apesar de a forma ser 

diferente.  

Resultados: 

Os resultados não foram os esperados, esperava-se que a criança ao 

utilizar apenas um item não preferido (cabide) conseguisse fazer a 
discriminação correta mais vezes, o que não aconteceu. Também foi 

revelado pelo comportamento da criança que, por vezes, não olha para 

o caderno de comunicação, o que faz com que pegue na primeira 
imagem que toca sem olhar. Espera-se que na próxima sessão se 

consiga captar a atenção da criança, de modo a estabelecer o contacto 

ocular entre ela e o caderno de comunicação e por consequente um 

melhor nível de discriminação. 

 

Data: 
 
6 de Maio de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 



Decorrer da sessão: 

A sessão começou às 17h e terminou às 17.30h. Nesta sessão apenas 

se utilizou um item desinteressante (cabide) e foram sendo trocados os 

itens preferidos (bolacha, maça, sumo e bola). Das 33 tentativas feitas, 
a criança conseguiu a discriminação correta em 18 tentativas, errando 

em 15. A criança começou bem, antes de eu lhe mostrar a bolacha, a 

criança pegou na imagem da bolacha e entregou-a, contudo, na 

segunda tentativa voltou a errar na discriminação. No decorrer da 
sessão a criança mostrou-se participativa e serena, sem fazer birras. Na 

próxima sessão será feita uma nova forma de discriminação das 

imagens, colocando os itens atrás das respetivas imagens ao longo de 
todas as tentativas, até à sua discriminação correta. Espera-se que 

desta forma, a criança consiga ir ao encontro do que é pretendido. 

Sabe-se também que esta fase é a que mais dificuldade traz e onde 
normalmente se demora mais tempo.  

Resultados: 

A criança continua com os mesmos progressos das sessões anteriores, 

não conseguindo discriminar as imagens de forma correta. Para passar 

para a próxima fase a criança necessita de obter 9 tentativas corretas 
em 10, logo, nesta sessão teria de acertar na discriminação em 30 

tentativas, o que não aconteceu. Espera-se continuar nesta fase até que 

isso aconteça e a criança consiga obter sucesso para avançar para a 
fase três parte dois.   

 

Data: 
 
9 de Maio de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

A sessão começou às 17h e terminou às 17.30h. Nesta sessão foram 
alteradas as estratégias até aqui utilizadas. Começou-se a 

discriminação com as duas figuras opostas (pão e meia) na respetiva 

pasta de comunicação e à frente foram colocados dois frascos, com os 

respetivos itens lá dentro e com a mesma imagem colada na parte da 
frente. A criança mostrou-se mais recetiva e conseguiu mais tentativas 

de discriminação corretas. De 41 tentativas, a criança conseguiu 

discriminar de forma correta 28 tentativas. Pensa-se que poderá haver 
uma dificuldade na associação da imagem com o respetivo item e com 

a utilização desta estratégia a criança consegue obter mais sucesso. 

Contudo, esta é considerada uma dica, e como tal deverá ser eliminada 
aos poucos até que a criança consiga fazer a discriminação de forma 

correta e não somente com os itens à sua frente.   

Resultados: 

 Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios. Com a estratégia 

utilizada a criança conseguiu responder de forma mais autónoma e 
desta forma fazer a discriminação correta e a associação com o 

respetivo item. Conseguiu-se perceber a dificuldade da criança quando 

nas últimas tentativas a figura não era colocada no frasco. Assim, 
esperamos ir diminuindo a dica até a criança conseguir discriminar de 

forma correta. 

 

Data: 
 

15 de Maio de 2014 

Objetivos:  



  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

A sessão começou às 17h e terminou às 17.30h. Nesta sessão foram 

utilizadas cinco imagens, sendo três itens preferidos (bolacha, pão e 

sumo) e dois desinteressantes (meia e colher). De 43 tentativas, a 
criança conseguiu de forma autónoma fazer a discriminação correta 

em 27 tentativas. A criança mostrou mais dificuldades na 

discriminação quando a imagem da colher estava presente, uma vez 
que ainda foi pouco utilizada. Espera-se que a criança consiga passar 

para a próxima fase com a discriminação de seis imagens. Estas 

imagens irão ser as únicas que serão utilizadas nas sessões posteriores 

(bolacha, pão, sumo, iogurte, colher, meia). Verificou-se, nesta e em 
outras sessões de que para inserir uma nova imagem precisa-se de 

várias tentativas para que a criança consiga utilizá-la, sendo assim, o 

objetivo é inserir as imagens numa fase mais tardia e à medida que a 
criança necessitar ou se ache necessário inserir.  

Resultados: 

 Os resultados foram os esperados, a criança mostrou maior 

dificuldade quando era uma imagem do item desinteressante foi 

colocada menos vezes. Verificou-se uma maior autonomia aos itens já 
vistos com maior frequência. Contudo, o item desinteressante deverá 

ser alterado para a criança não associar apenas uma imagem como algo 

a evitar.  

 

Data: 
 

16 de Maio de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17 e terminou Às 17.30h. Foram utilizadas três 
imagens de itens preferidos (bolacha, iogurte e sumo) e uma de um 

item desinteressante (meia). A criança tem melhorado de forma 

significativa de sessão para sessão. Foram feitas 44 tentativas, das 
quais a criança conseguiu fazer a discriminação correta de 27 

tentativas. Verificou-se uma maior dificuldade na discriminação entre 

a bolacha e a meia, o que poderá dever-se à textura das bolachas que 

são diferentes das que se costumam utilizar. Contudo, a criança 
conseguiu progressos significativos em continuação com a sessão 

anterior. Continua a ser utilizada a estratégia dos frascos à frente da 

criança com as imagens e respetivos itens. Espera-se na próxima 
sessão ir intercalando os frascos com os pedidos da criança, de modo a 

reduzir gradualmente a dica visual para obter a discriminação.  

Resultados: 

 Os resultados foram os esperados, a criança continua a evoluir 

progressivamente. Conseguiu fazer a discriminação correta as mesmas 
vezes que a sessão anterior. Apesar de não ter melhorado o número de 

tentativas corretas, a criança mostrou-se mais atenta, uma vez que, os 

itens foram alterados e a criança continuou com os mesmos 
progressos.  

 

Data:  



19 de Maio de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17 e terminou às 17.30h. Foram utilizadas três 

imagens de itens preferidos (bolacha, pão e sumo) e uma de um item 

desinteressante (colher). A criança mostrou um rendimento abaixo do 

esperado e inferior às sessões anteriores. De 59 tentativas de 
discriminação a criança apenas discriminou de forma correta 30. 

Comparando aos resultados anteriores, houve uma pequena regressão, 

que poderá dever-se ao facto de a imagem desinteressante ter sido 
colocada várias vezes mais perto da criança, de modo a que houvesse a 

tendência de lhe pegar mais vezes. Novamente verificou-se que a 

criança errou mais vezes quando não estabelecia o contacto ocular com 
as imagens. Verificada esta condição, na próxima sessão serão feitas 

imagens com os mesmos itens, mas maiores, de modo a conseguir 

perceber onde reside a dificuldade da criança na discriminação das 

imagens. 

Resultados: 

 Os resultados, como dito anteriormente não foram satisfatórios e a 

criança continua a não conseguir fazer a discriminação correta. Espera-

se na próxima sessão utilizar outra estratégia para facilitar a distinção 
entre os itens pedidos. 

 

Data: 
 
23 de Maio de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17 e terminou às 17.30h. Nesta sessão foi utilizada 

uma nova estratégia, imagens maiores e similares ao tamanho real do 

item pretendido. Foram utilizadas três imagens de itens preferidos 

(sumo, bolacha e pão) e apenas uma de um item desinteressante 
(colher). Inicialmente, a criança mostrou-se com muitas dificuldades 

na utilização das imagens maiores, pois ia à procura das imagens mais 

pequenas, contudo, quando percebeu que ao entregar aquela imagem 
recebia o item pretendido começou a melhorar. De 54 tentativas de 

discriminação, a criança conseguiu de forma autónomo discriminar 35, 

sendo que, a distinção com maior autonomia foi a do sumo e da colher 
e já com as imagens normais. Em 18 tentativas de discriminação a 

criança entregou a imagem do sumo 14 vezes, o que demostra a 

autonomia desenvolvida e a sua progressão gradual. 

Resultados: 

 A criança conseguiu obter resultados bastantes satisfatórios 
comparativamente a sessões anteriores. Foi mais autónoma e mais 

colaborativa. No que diz respeito à estratégia utilizada foi vantajosa, 

pois a criança conseguiu fazer a correspondência correta mais vezes.  

 

Data: 
 

26 de Maio de 2014 



Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17 e terminou às 17.30h. Nesta sessão foram 
utilizadas quatro imagens, sendo três de itens preferidos (iogurte, 

bolacha e sumo) e uma de um item desinteressante (meia). Foram 

utilizadas as imagens normais na pasta de comunicação e as imagens 
grandes com o respetivo item ao lado, aos poucos, foram sendo 

retiradas as dicas visuais (imagens grandes) e deixando apenas os itens 

correspondentes. A criança mostrou-se mais cooperativa e atenta para 

conseguir obter os itens desejados. Das 49 tentativas programadas para 
esta sessão, a criança conseguiu de forma autónoma fazer a 

discriminação de 33 imagens. A destacar a discriminação entre a 

imagem da bolacha e da meia, em que a criança conseguiu diferenciar 
as imagens em 13 tentativas de 17 feitas. Sendo este, o item mais 

preferido e mais utilizado comparado aos outros.  

Resultados: 

 A criança obteve progressos bastante significativos, o que demostra a 

sua evolução ao longo das sessões. Se a criança continuar com estes 
resultados, poderá passar-se para a segunda parte da discriminação, em 

que deverá ser feita a distinção entre dois itens preferidos. 

 

Data: 
 

30 de Maio de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17 e terminou às 17.30h. Nesta sessão foram 

utilizadas cinco imagens, sendo três de itens preferidos (pão, bolachas 
e sumo) e duas de itens desinteressantes (meia e colher). A criança 

teve uma melhoria bastante satisfatória, pelo que, em 33 tentativas de 

discriminação conseguiu de forma autónoma fazer a discriminação 
correta em 25, errando apenas 8 vezes e na maioria com o item 

desinteressante da colher. O que poderá dever-se à menor utilização. A 

criança já consegue discriminar as imagens de forma razoável, 

contudo, na próxima sessão serão utilizadas todas as imagens 
estabelecidas para a III fase (um item desinteressante e um item 

preferido de cada vez) de modo a avaliar as dificuldades que a criança 

apresenta na discriminação das mesmas.  

Resultados: 

A sessão correu como esperado e atingiu os objetivos programados, a 

criança de forma autónoma conseguiu fazer a distinção correta o maior 

número de vezes. Na próxima sessão serão utilizadas todas as imagens 

para identificar em quais a criança apresenta maiores dificuldades, de 
modo a poder programar os objetivos para a sessão posterior.  

 

Data: 
 

2 de Junho de 2014 

Objetivos:  



  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou Às 17h e terminou Às 17.30h. Nesta sessão foram 

utilizadas todas as imagens propostas para a III fase, sendo elas: pão, 

iogurte, bolacha, sumo, meia e colher. A criança continua a melhorar e 
de 34 tentativas de discriminação a criança conseguiu de forma 

autónoma fazer a distinção em 26, errando apenas 8 tentativas. As 

imagens onde teve maior dificuldade foram na bolacha e no pão 
quando emparelhadas com a imagem da colher. Nesta sessão também 

foi feita a manutenção da II fase do PECS, a criança conseguiu de 

forma independente pegar, levar e entregar a imagem ao parceiro de 

comunicação. Foi também planeada uma “festa de equipa”, de modo a 
provocar a criança para obter o item que deseja. (Todas as crianças 

estavam a comer bolachas à sua frente) a criança reagiu bem e retirou 

a imagem da bolacha e entregou ao parceiro de comunicação. A 
criança mostrou também, de forma espontânea, a compreensão de que 

para obter um item específico tem que fazer a discriminação correta. 

Foi até à pasta de comunicação e entre quatro imagens, retirou a 
imagem do sumo e entregou à pessoa que estava a beber (irmão). 

Resultados: 

 A sessão obteve resultados bastante positivos e satisfatórios, a criança 

conseguiu fazer a discriminação correta mais vezes que na sessão 

anterior. Espera-se na próxima sessão que a criança consiga obter  
sucesso (80%) nesta etapa de modo a conseguir passar para a outra 

fase.  

 

Data: 
 

3 de Junho de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou Às 17h e terminou Às 17.30h. Nesta sessão foram 

utilizadas cinco imagens sendo elas: pão, bolacha, sumo, meia e 
colher. Para esta sessão foi programado um maior número de 

tentativas, sendo que, em 50 tentativas a criança obteve a distinção 

correta em 30. Foi também planeada uma “festa de equipa”, de modo a 

provocar a criança para obter o item que deseja. (Todas as crianças 
estavam a beber sumo à sua frente) A criança inicialmente pegou e 

entregou a imagem da colher e quando a mesma lhe foi entregue não 

fez birra e entregou de imediato a imagem correta do sumo. Nesta 
sessão, a criança mostrou-se muito confusa aquando a escolha da 

imagem correta, acontecendo muitas vezes, a criança pegar na imagem 

correta e trocar de forma rápida para a imagem incorreta para entregar 
ao parceiro de comunicação. 

Resultados: 

 Apesar de os resultados não serem os pretendidos para esta sessão, 

uma vez que, esperava-se que a criança conseguisse de forma 

autónoma fazer a discriminação correta de pelo menos 40 tentativas. 
Contudo, não houve regressão e a criança  continua a evoluir de forma 

contínua. 

 



Data: 
 

9 de Junho de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17h e terminou às 17.30h. Nesta sessão apenas foi 

feita a discriminação de um item desejado (bolacha) com um item 

indiferente (colher). A criança obteve resultados mais positivos na 
discriminação de uma imagem por sessão. Em 19 tentativas, a criança 

conseguiu fazer a discriminação correta em 15 vezes, errando apenas 4 

vezes. De forma semelhante à sessão anterior, a criança mostrou-se 
muito confusa aquando a escolha da imagem correta, acontecendo 

muitas vezes, a criança pegar na imagem correta e trocar de forma 

rápida para a imagem incorreta para entregar ao parceiro de 
comunicação. Estes comportamentos acontecem, na maioria das vezes, 

próximo ao final da sessão, o que poderá indicar algum cansaço por 

parte da criança, contudo, não mostra sinais disso e permanece sempre 

com vontade de estar e querer mais, mesmo tendo acabado o pão ou o 
iogurte. 

Resultados: 

 Os resultados obtidos foram mais satisfatórios quando comparados 

com outras sessões em que foram feitas mais discriminações de 
imagens. Será mais benéfico a utilização de poucas imagens em cada 

sessão, pois a criança mostra-se com um rendimento mais positivo 

aquando a utilização de uma ou duas imagens por sessão, ao invés de 

quatro. 

 

Data: 
 
12 de Junho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17.30h e terminou à 18.00h. Nesta sessão foi 

utilizada a hora de jantar para fazer a discriminação entre duas 

imagens: uma do item desejado (sumo) e uma do item indiferente 
(meia). A criança conseguiu fazer a discriminação correta em 14 de 21 

tentativas, errando apenas 7 vezes. Em comparação com a sessão 

anterior apenas foi utilizada um par de imagens, pois desta forma a 
criança tem apresentado melhores resultados. Ao longo da sessão, foi 

possível compreender que a criança quando erra, não estabelece o 

contacto visual com as imagens, ao invés de quando faz a 

discriminação correta, em que faz uso da visão para escolher a imagem 
correta de modo a obter o item desejado. Espera-se ao longo das 

sessões poder trabalhar esta componente com a criança, de modo a 

facilitar a obtenção do item e por conseguinte um melhor sucesso na 
utilização do PECS. 

Resultados: 

Os resultados não mostraram uma evolução significativa aquando 

comparada com a sessão anterior, contudo, a criança tem demonstrado 

sinais de maior compreensão e facilidade na troca de imagens. 

 

 



Data: 
 

18 de Junho de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17.00h e terminou à 17.30h. Nesta sessão foi 

utilizada a hora do lanche para fazer a discriminação entre quatro 

imagens: duas do item desejado (sumo e pão) e duas do item 
indiferente (meia e colher). A criança conseguiu fazer a discriminação 

correta em 18 de 29 tentativas, errando 11 vezes. Em comparação com 

a sessão anterior obteve resultados menos satisfatórios. Contudo, foi 
feita a mudança de alguns comportamentos aquando a escolha da 

imagem correta, mais especificamente na atenção/ concentração da 

criança perante a discriminação. Assim, quando a criança retirava a 
imagem incorreta era-lhe questionado “o que queria” se pão ou a 

colher. A resposta da criança foi bastante satisfatório, uma vez que, ao 

ouvir a questão, colocava a imagem incorreta na pasta de 

comunicação, olhava para as duas e escolhia a correta.  

Resultados: 

 O comportamento da criança demostrou que se deve arranjar 

estratégias para conseguir captar a atenção da mesma, de modo a, 

obter resultados mais produtivos. Neste caso, foi-lhe questionado o 
que ele desejaria, ou seja, dava a entender que, ao entregar a imagem 

que retirou não iria conseguir obter o desejado. 

 

Data: 
 

19 de Junho de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: A sessão não se realizou por motivos de doença. 

Resultados: Sem resultados 

 

Data: 
 

24 de Junho de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17.00h e terminou à 17.30h. Nesta sessão foi 

utilizada a hora do lanche para fazer a discriminação entre cinco 
imagens: três do item desejado (sumo/pão/bolacha) e duas do item 

indiferente (meia e colher). A criança conseguiu fazer a discriminação 

correta em 22 de 40 tentativas, errando 18 vezes. Em comparação com 
a sessão anterior obteve resultados menos satisfatórios. O mesmo 

aconteceu na sessão anterior, o que poderá predizer que os objetivos 

programados poderão não ser atingidos. O espaço de tempo entre as 



sessões poderá ser uma das razões para que a criança não consiga 

atingir os objetivos, assim como, as variáveis independentes que não 

estão a ser controladas. Ambas poderão influenciar o desenvolvimento 
da criança em relação ao PECS. A estratégia utilizada na última sessão 

(quando a criança retirava a imagem incorreta era-lhe questionado o 

que queria) não teve efeito nesta, pois a criança entregava a imagem 

incorreta na mesma, ao invés de fazer a troca pela imagem correta. 

Resultados: 

 Os resultados obtidos não coincidiram com os objetivos programados, 

uma vez que, esperava-se que a criança, com o número de sessões que 

já foram feitas, progredisse e que conseguisse pelo menos, fazer a 
discriminação entre duas imagens. 

 

Data: 
 
27 de Junho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 17.00h e terminou à 17.30h. Nesta sessão foi 

utilizada a hora do lanche para fazer a discriminação entre quatro 

imagens: três do item desejado (sumo/pão/bolacha) e uma do item 
indiferente (colher). A criança conseguiu fazer a discriminação correta 

em 25 de 45 tentativas, errando 20 vezes. Nesta sessão a criança 

necessitou de ajuda parcial para poder entregar a imagem e selecionar 

a que queria. A estratégia utilizada nesta sessão foi mostrar os dois 
itens e perguntar à criança o que queria. A criança necessitou de ajuda 

para completar esta sessão. Relativamente aos resultados anteriores, a 

criança tem demostrado maior dificuldade na escolha da imagem, 
acontecendo muitas vezes, a criança pegar nas duas e entregar, ou, tirar 

e colocar a imagem da pasta de comunicação diversas vezes até à 

escolha de uma imagem. 

Resultados: 

 Os resultados obtidos não são os esperados, contudo, prevê-se que a 
criança até ao final da intervenção consiga fazer a discriminação entre 

as quatro imagens que estão a ser utilizadas. 

 

Data: 
 

1 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 15.30h e terminou à 16.00h. Nesta sessão foi 

utilizada a hora do lanche para fazer a discriminação entre cinco 

imagens: três do item desejado (sumo/pão/bolacha) e duas do item 
indiferente (colher/meia). A criança conseguiu fazer a discriminação 

correta em 22 de 38 tentativas, errando 16 vezes. Nesta sessão 

verificou-se uma maior discriminação entre a imagem do pão e da 
meia, sendo que, quando utilizada a imagem da colher a criança errava 

mais vezes, o que se verificou também em sessões anteriores. A não 

utilização de uma imagem só, deve-se ao facto de a criança não 

aprender a excluir apenas o item indesejado, ou seja, para não aprender 



a excluir determinada imagem. Nesta sessão, também se verificou uma 

maior concentração por parte da criança na escolha da imagem a 

entregar ao parceiro de comunicação, o que se traduziu, num maior 
número de discriminações corretas.   

Resultados: 

 Os resultados indicam uma ligeira progressão da criança na 

discriminação das imagens, contudo, ainda não se verificou um 

desenvolvimento efetivo (pelo menos em cada 10 tentativas acertar 9) 
para a criança conseguir avançar para o próximo nível da intervenção.  

 

Data: 2 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

Decorrer da sessão: 

A sessão iniciou às 15.00h e terminou à 15.30h. Nesta sessão foi 

utilizada a hora do lanche para fazer a discriminação entre três 
imagens: duas do item desejado (sumo/bolacha) e uma do item 

indiferente (colher). A criança conseguiu fazer a discriminação correta 

em 22 de 30 tentativas, errando 14 vezes. Em comparação com a 
sessão anterior obteve resultados mais satisfatórios. A criança 

mostrou-se mais atenta e concentrada quando comparada com a sessão 

anterior, contudo, houve algumas vezes (como já aconteceu em 
sessões anteriores) em que a criança não olhava para a pasta de 

comunicação e retirava aquela que estava mais perto de si, acabando 

por fazer a discriminação incorreta. Relativamente a este problema, 

tem-se vindo a aplicar algumas estratégias para o melhoramento da 
atenção da criança, nomeadamente fazer a questão à criança daquilo 

que ela quer, se o item preferido ou o item não preferido. Com esta 

estratégia a criança, depois de ouvir a questão, coloca a imagem 
incorreta na pasta de comunicação e retira a correta. 

Resultados: 

 Os resultados obtidos foram satisfatórios, a criança teve uma alteração 

significativa em relação às sessões anteriores em que tinha um 

desempenho inferior quando comparado com outras sessões. 

 

Data: 
 
8 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

Esta sessão iniciou às 14.00h e terminou às 14.30h. Começou aquando 
a hora do lanche e foram-lhe dadas bolachas e sumo aos bocadinhos 

até terminar. Nesta sessão utilizou-se apenas três imagens, sendo duas 

do item preferido (bolacha e sumo) e uma do item desinteressante 
(colher). A criança mostrou algumas dificuldades comparativamente a 

sessões anteriores. Mostrou sinais de irrequietude motora na hora da 

sessão (o que raramente acontece) e algum desinteresse ao que estava 
a acontecer. Esta sessão obteve 38 tentativas, das quais 19 certas e 19 

erradas. A criança não apresentou melhorias na discriminação das 

imagens, o que também se pode dever, como já tinha referido à 

impossibilidade de controlar as variáveis independentes (treino fora da 



sessão). A continuidade e aplicação do PECS de forma sistemática e 

rotineira é imprescindível para o sucesso do mesmo.  

Resultados: 

 Os resultados obtidos não foram os esperados, a criança apresentou 
mais dificuldades e mostrou um rendimento inferior ao esperado 

quando comparado com resultados de outras sessões.  

 

Data: 
 

9 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos; 

 Ida ao supermercado. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão realizou-se à hora do lanche. Iniciou às 15h e terminou as 
15.30h. Nesta sessão a criança mostrou maior empenho e concentração 

em relação à sessão anterior. De 20 tentativas, a criança conseguiu de 

forma autónoma 14 discriminações corretas, errando apenas 6 vezes. 

Como objetivo desta sessão pretendeu-se que a criança ficasse mais 
atenta e estivesse disposta a entregar a imagem com a “certeza” de que 

iria receber o item desejado. Para conseguir atingir o programado, 

foram colocadas duas crianças à volta da mesa. As bolachas (fechadas 
num frasco de vidro) estavam à disposição de todos, menos da criança. 

Esperava-se que a criança ao ver as bolachas acabarem mais rápido, 

prestasse mais atenção e conseguisse obter o que desejava fazendo a 

discriminação correta. No final da sessão foi programada uma ida ao 
supermercado, não só para manutenção da fase II do PECS, como 

também para a discriminação e a oportunidade de troca de parceiros de 

comunicação. A criança mostrou algumas dificuldades, na escolha da 
imagem correta (meia ou sumo), contudo na terceira e quarta tentativa 

já entregou a imagem correta.  

Resultados: 

 A estratégia utilizada foi ao encontro dos objetivos programados, uma 

vez que, a criança conseguiu obter mais discriminações corretas e 
prestou mais atenção às imagens antes de as entregar ao parceiro de 

comunicação. 

 

Data: 
 

14 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 
  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos; 

 “Festa de equipa”. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão realizou-se à hora do lanche. Iniciou às 14.30h e terminou as 

15h. Nesta sessão a criança obteve resultados satisfatórios e uma 

melhoria significativa no seu rendimento em relação à sessão anterior. 

De 28 tentativas, a criança conseguiu de forma autónoma 18 
discriminações corretas, errando apenas 10 vezes. A estratégia 

utilizada na última sessão “festa de equipa” utilizou-se também nesta 

sessão, de modo a que, a criança ficasse mais atenta e estivesse 



disposta a entregar a imagem com a “certeza” de que iria receber o 

item desejado. Em semelhança com a sessão anterior, estiveram duas 

crianças à volta da mesa na hora da sessão (irmão e amigo). As 
bolachas (fechadas num frasco de vidro) estavam à disposição de 

todos, menos da criança. Esperava-se que a criança ao ver as bolachas 

acabarem mais rápido, prestasse mais atenção e conseguisse obter o 

que desejava fazendo a discriminação correta. Esta estratégia tem 
obtido resultados satisfatórios, a criança faz a discriminação de forma 

correta mais vezes e verifica  que a imagem que entrega é mesmo a 

correta. Ao contrário, quando não se está a repartir o item desejado, a 
criança fica mais desatenta e acaba por errar mais vezes a 

discriminação, reage como se o item fosse apenas dele e que portanto 

só irá acabar quando o próprio o terminar.  

Resultados: 

Os resultados obtidos têm melhorado significativamente ao longo das 
sessões, o facto de se utilizar apenas três imagens em cada sessão 

poderá ter contribuído para a melhoria dos resultados, assim como, a 

estratégia utilizada (festa da equipa). 

 

Data: 
 
16 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão realizou-se à hora do lanche. Iniciou às 15h e terminou as 
15.30h. Nesta sessão a criança mostrou menor empenho e 

concentração em relação à sessão anterior. De 33 tentativas, a criança 

conseguiu de forma autónoma 15 discriminações corretas, errando 
mais vezes (18 vezes). A estratégia utilizada até então, não conseguiu 

captar a atenção da criança, acabando por escolher a imagem de forma 

aleatória e na maioria das vezes sem estabelecer contacto ocular. 

Fatores externos e não controláveis (ambiente ruidoso) poderão ter 
contribuído para a falta de atenção da criança. Ainda assim, onde a 

criança conseguiu fazer a discriminação correta mais vezes, foi quando 

a festa de equipa foi realizada. Como sucedido na última sessão 
(quando não se está a repartir o item desejado – sumo),onde a criança 

fica mais desatenta e acaba por errar mais vezes a discriminação, 

reagindo como se o item fosse apenas dele e que portanto só irá acabar 
quando o próprio o terminar. 

Resultados: 

A estratégia utilizada não conseguiu alcançar os objetivos 

programados, uma vez que, a criança não obteve mais discriminações 

corretas e prestou menos atenção às imagens, entregando-as de forma 
aleatória. 

 

Data: 
 

21 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 



Decorrer da sessão: 

A sessão realizou-se à hora do lanche. Iniciou às 15h e terminou às 

15.30h. Nesta sessão, a criança mostrou falta de atenção, sendo difícil 

o estabelecimento de contacto visual, facto que aconteceu de forma 
semelhante na sessão anterior. De 33 tentativas, a criança conseguiu de 

forma autónoma 16 discriminações corretas, errando mais vezes (17 

vezes). Nesta sessão, o parceiro de comunicação foi o irmão e a 

estratégia, embora feita de forma correta, não conseguiu obter os 
resultados pretendidos. A criança demostrou alguma dificuldade na 

troca de parceiros de comunicação, ficando muitas das vezes, na 

dúvida a quem tinha de entregar a imagem. Quando isso ocorreu, foi 
dito à criança de que eu não tinha nada para lhe dar (com as mãos 

abertas para mostrar que o que ele me estava a pedir eu não tinha). 

Este acontecimento poderá ser causado pela existência de pouco tempo 
de treino. 

Resultados: 

Os resultados obtidos não conseguiram alcançar os objetivos 

programados, contudo, a criança mostra-se motivada no pedido para 

obter algo desejado. A dificuldade de atenção e do estabelecimento de 
contacto visual podem estar a interferir no seu rendimento, bem como 

fatores externos que não podem ser controlados. 

 

 

Data: 
 

22 de Julho de 2014 

Objetivos: 

 

  Continuação da discriminação entre o item preferido e outro 

desinteressante; 

 Correção de erros através de 4 passos. 

 

Decorrer da sessão: 

A sessão realizou-se à hora do lanche. Iniciou às 15h e terminou às 

15.30h. Nesta sessão, a criança mostrou-se motivada, embora não 

conseguisse fazer a discriminação de forma totalmente correta. De 46 
tentativas de discriminação, a criança conseguiu de forma autónoma 

21 discriminações corretas, errando mais vezes (25 vezes).Os 

objetivos desta sessão foram a troca de parceiros de comunicação, uma 

vez que, a criança sente-se insegura quando outro praceiro, que não o 
treinador, está a realizar a sessão. A criança apresenta dificuldades de 

generalizações ao contexto real, o que está a dificultar o seu 

desenvolvimento para a seguinte fase do PECS e que poderá estar 
diretamente ligado, como já referido, à falta de oportunidades criadas 

para a criança poder estabelecer a comunicação de forma funcional. 

Seguindo a mesma estratégia utilizada na última sessão, (com as mãos 
abertas para mostrar que o que ele me estava a pedir  eu não tinha), a 

criança conseguiu compreender que o treinador não teria nada para lhe 

dar e que ele teria de entregar a imagem a quem tivesse o item que ele 

desejava, que neste caso, era o irmão. 

Resultados: 

 Os resultados não mostraram uma evolução significativa aquando 

comparada com a sessão anterior, pelo contrário, a criança mostrou um 

maior número de discriminações incorretas que poderá ser advindo da 
troca de parceiros de comunicação, mostrando-se ambivalente na 

escolha do parceiro para entregar a imagem.  

 


