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O Sistema de Comunicação® (PECS®) é um
sistema de comunicação alterna�vo e
aumenta�vo único (CAA) que foi criado nos
EUA por Lori Frost, MS, CCC-SLP e Andy
Bondy, PhD. O PECS foi desenvolvido em
uma escola pública em Delaware e usado
com alunos da pré-escola diagnos�cados
com au�smo. Desde então, o PECS tem
sido implementado com sucesso em todo o
mundo com alunos de todas as idades
portadores de várias dificuldades
cogni�vas, �sicas e comunica�vas.

Hoje, o PECS é uma prá�ca baseada em
evidência commais de 200 publicações
apoiando sua eficácia. OManual de
Treinamento do PECS está disponível em 15
idiomas commais de 400.000 cópias já
foram distribuídas.

• O PECS consiste em seis fases que começam a
ensinar o aluno a trocar uma única figura como
um pedido com um "parceiro de comunicação"
que imediatamente honra a troca.

• O sistema em seguida aborda a discriminação de
figuras e também a construção e troca de frases
cada vez mais complexas.

• Nas fases mais avançadas, os alunos são
ensinados a usar modificadores, responder
perguntas e fazer comentários sobre muitos
aspectos domundo, incluindo sen�mentos.

O obje�vo principal do PECS é ensinar a comunicação
funcional. As pesquisas mostram que a maioria dos
jovens aprendizes que usam PECS também desenvolvem a
fala ou ampliam o repertório atual da fala. Outros podem
migrar para um disposi�vo gerador de fala (vocalizador).

A Pyramid é a empresa exclusiva do PECS e da Abordagem Educacional em Pirâmide. Oferecemos uma grande variedade de
treinamentos e opções de consultoria para profissionais e pais de alunos com au�smo e/ou necessidades complexas de comunicação.
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FASE I
Como comunicar
Os alunos aprendem a trocar
figuras individuais por itens ou
a�vidades que desejam.

FASE IV
Estrutura da frase
Os alunos constroem frases simples em uma Tira de Sentença destacável usando o ícone "Eu quero"
seguido de uma figura do item desejado. Os Parceiros de Comunicação incen�vam a vocalização usando
uma estratégia baseada em evidência.

FASE VI
Comentário
Os alunos comentam em resposta às perguntas
como: "O que você vê?", "O que você
ouve?" e "O que é isso?" Eles criam frases
com "Eu vejo", "Eu ouço", "Eu sinto", "Isto é", etc.

FASE III
Discriminação de Figuras
Os alunos selecionamentre duas ou
mais figuras da Pasta de Comunicação PECS e trocam
para solicitar suas a�vidades e itens favoritos.

FASE V
Pedido responsivo
Os alunos respondem a perguntas
como "O que você quer?" ou "O que
você precisa?"

FASE II
Distância e Persistência
Os alunos generalizam essa habilidade em diferentes
lugares, com pessoas diferentes e distâncias variadas.
Eles também são ensinados a comunicarem de
maneira persistente diante de vários obstáculos.

ATRIBUTOS& EXPANSÃODA LINGUAGEM
Os alunos expandem suas frases
adicionando verbos e vocabulário descri�vo.

Maiores informações, entre em contato diretamente conosco para agendar uma consultoria ou par�cipar de um curso. Estamos ansiosos
para ensinar você e ao seu aluno o poder da comunicação. Visite pecs-pecs-brazil.com ou entre em contato com soraia@pecs.com para
obter mais informações.


