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PECS® IV+
O PECS IV+ é a solução para a transição do PECS para a CAA de alta tecnologia. Para os alunos que
dominaram as Fases I a IV do Sistema de Comunicação de Troca de Figuras® utilizando a pasta de
comunicação PECS tradicional, o PECS IV+ é o próximo passo para a alta tecnologia! Dos criadores do
PECS baseado em evidências e mundialmente renomados da Pyramid Educational Consultants, o PECS®
IV+ permite que os usuários construam uma Tira de Sentença ™ com várias figuras através de uma página
dedicada a Iniciadores de Sentença™ e até 30 páginas digitais da pasta de comunicação PECS com
dispositivo de voz

Algumas recomendações
A Pyramid Educational Consultants não recomenda iniciar a intervenção de comunicação funcional
com um aplicativo ou um dispositivo gerador de voz, pois essas opções de alta tecnologia NÃO exigem
a interação social que é crucial para a comunicação e é a base do Sistema de Comunicação de Troca de
Figuras. Ao iniciar o treinamento de comunicação funcional, comece com uma pasta tradicional do PECS
de baixa tecnologia usando o protocolo baseado em evidências do Manual de Treinamento do Sistema de
Comunicação de Troca de Figuras, 2ª Edição da Frost e do Bondy.
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Usando um aplicativo para comunicação
Acesso Guiado
PECS IV+ está disponível para iPad® e iPad mini™. Ao usar um iPad com PECS IV+ para comunicação,
recomendamos colocar seu iPad no Acesso Guiado. Isso restringe o uso do iPad a um aplicativo designado
(PECS IV+) e desativa os botões de hardware. A saída do Acesso Guiado para acessar outros aplicativos só
pode ser realizada usando um código de 4 dígitos.
Para ativar o Acesso Guiado na tela inicial do seu iPad, selecione o aplicativo Configurações e clique em
Acesso > Acesso Guiado > Geral.

1. Alternar acesso guiado ligado
2. Selecionar uma senha
3. Adicionar sons de aviso do limite de tempo ou falar se
você estiver estabelecendo limites de tempo.
4. Alternar Atalho de acessibilidade para ligado para que
você possa clicar três vezes no botão Home para inserir
acesso guiado de dentro de qualquer aplicativo. Este passo
não é obrigatório.
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Para usar acesso guiado
1.
2.
3.
4.

Iniciar o PECS IV+
Clicar três vezes no botão iPad Home.
Circular as áreas da tela para limitar o acesso a essas funções (se houver).
Tocar na opção no canto inferior esquerdo para escolher se concede ou não acesso a Sono/Despertar,
Volume, tela sensível ao toque e movimento. Toque finalizar.

Uma vez ativado o Acesso Guiado, pressionar o botão home para sair do aplicativo abrirá um banner
indicando que o aplicativo está em Acesso Guiado. Deixar o Acesso Guiado requer tocar três vezes no botão
home e digitar a senha de 4 dígitos.
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Bloqueio de rotação da tela
É melhor usar o aplicativo PECS IV+ no modo paisagem em seu dispositivo. O iPad®, no entanto,
será automaticamente padrão para a orientação de retrato, a menos que o bloqueio de rotação seja
definido para evitar que o dispositivo insira a orientação padrão. Ao usar o PECS IV+ em seu dispositivo,
recomendamos que você habilite o bloqueio de rotação para que sua tela permaneça no modo paisagem
para melhor uso do aplicativo. Isso bloqueará a tela para que a visualização não mude quando usar o
dispositivo.
Para ativar o bloqueio de rotação de tela na tela inicial do seu iPad, puxe para baixo a Central de Controle do
canto superior direito da tela e, em seguida, toque no Ícone de Bloqueio de Rotação.

Modo Retrato

Pyramid Educational Consultants
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Para usar o bloqueio de rotação da tela
1. Puxar para baixo o Centro de Controle do canto superior direito na tela de seu dispositivo.
2. Certificar que seu iPad está na orientação que você gostaria que ele ficasse bloqueado.
3. Sob as funções do sistema (Modo Avião, Wi-Fi, Bluetooth, etc.), tocar no ícone de bloqueio de rotação
(cadeado com uma seta circular ao redor).

Em iPads mais antigos (antes do iPad Air), há um interruptor no lado direito do iPad que pode ser usado para
girar a tela. Você só precisa entrar em Configurações > Geral e mudar a configuração de mudo para bloqueio
de rotação.
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Habilitando suas permissões dos dispositivos de câmera e microfone
Como o aplicativo PECS IV+ requer o uso da câmera e do microfone do seu dispositivo para funcionar
corretamente, você vai querer ter certeza de que seu aplicativo PECS IV+ tem permissão para usar a câmera
e o microfone do seu dispositivo antes de começar a usar o aplicativo. Você pode ativar a permissão para a
câmera e o microfone através das configurações do dispositivo.
Para habilitar as permissões de câmera e microfone na tela inicial do seu iPad, selecionar o aplicativo
Configurações e tocar em PECS IV+.

1. Selecionar o aplicativo Configurações
2. Rolar para a lista de aplicativos na parte inferior do
m
menu esquerdo e selecionar o ícone do aplicativo
PECS IV+.

3. Você verá "PERMITIR QUE PECS IV+ ACESSE",
listado abaixo onde você verá a câmera e microfone.
Alternar ambos os interruptores para Verde para
permitir o acesso.
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Verificando as configurações de privacidade do seu dispositivo
Outra maneira de verificar se o aplicativo PECS IV+ tem permissão para usar a Câmera e microfone do seu
dispositivo é verificando as configurações de privacidade do seu dispositivo.
Para verificar as configurações de privacidade de s
eu dispositivo:
1. Selecionar aplicativo Configurações .
2. Rolar até Privacidade e selecionar.
3. Selecionar câmera ou microfone da lista de
privacidade.
4. Em seguida, você verá uma lista de aplicativos
em seu dispositivo que requerem permissões para
usar a função selecionada. Ao lado do aplicativo
PECS IV+ alternar a mudança para o Verde.
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A tela de abertura
Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, a pasta de comunicação PECS estará em branco. Isso é para
que você possa criar uma pasta idêntica a pasta PECS tradicional do seu aluno. Tocar no ícone Pasta para
criar a pasta do seu aluno.
Usar o recurso de backup do seu iPad para fazer backup das configurações e vocabulário selecionados neste
aplicativo.
Página dedicada aos
Iniciadores de Sentença

Personalizar
página

Tela de bloqueio

Adicionar páginas extras
como divisórias

Biblioteca de
Figuras

Pyramid Educational Consultants

Adicionar e
alternar entre
pastas

Configurações
Ajuda
Informações
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Configurações · Ajuda · Informações

Configurações
Alinhar automaticamente as
figuras com tiras de VELCRO®

Orientação da tela de bloqueio
para o modo paisagem

Disponibilizar a função
DESBLOQUEAR

Escolher um idioma para figuras
e fala
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Ajuda
Alternar entre diferentes páginas para obter
informações úteis para usar o aplicativo.

Informação

Alternar entre páginas para ler
sobre PECS IV+ ou PECS

Pyramid Educational Consultants

Uma recomendação sobre o uso
do PECS IV+ somente após os
alunos terem dominado as fases
I-IV do PECS tradicional

Uma descrição de várias
características únicas do PECS
IV+

www.pecs.com

11

Adicionar e alternar entre pastas
Para começar a criar a pasta PECS IV+ do seu aluno, toque em Nova Pasta e dê um nome a pasta

Cada pasta contém 30 divisórias com até 28
figuras por página. Se o seu aluno precisar de
páginas extras, crie pastas adicionais.
Para excluir uma pasta, segure o botão e siga
as instruções na tela.

Biblioteca de Figuras
Para começar a adicionar figuras a pasta do seu aluno, abra a biblioteca e escolha figuras de Iniciadores de
Sentença, Figuras da biblioteca PECS ou adicione figuras da sua própria biblioteca à Biblioteca de Usuários
personalizável.
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Primeiro crie a página dos Iniciadores de
Sentença do seu aluno. Toque ou arraste e
solte uma figura na página dedicada aos
Iniciadores de Sentença.

Adicionar divisórias extras
Adicione divisórias a pasta e continue
adicionando figuras arrastando figuras da
biblioteca para a página desejada.

Pyramid Educational Consultants
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Personalize uma página
Para personalizar uma página, clique no ícone Engrenagem na guia. Escolha o número de tiras VELCRO® (até
7 no máximo), cor da página e/ou ícone para guia.

Crie e personalize até 30 divisórias por pasta com até 28 figuras por página. O número em cada guia
representa o número de figuras nessa página. Para reorganizar as páginas, segure uma guia e arraste para o
novo local.
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Modo de Comunicação
Depois de criar sua pasta PECS, você está pronto para começar a ensinar seu aluno a usar o PECS IV+ para se
comunicar! Visite www.pecs.com para obter mais informações sobre a transição do PECS para PECS IV+.
Para iniciar o Modo de Comunicação, clicar no ícone Bloquear e escolha um perfil. Este perfil determinará
como seu aluno move figuras de uma página da pasta PECS para a Tira de Sentença. Recursos adicionais
estão disponíveis quando você criar um perfil personalizado.

Escolha um perfil incluído ou crie seu próprio perfil.

Pyramid Educational Consultants
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Crie um perfil personalizado

Método de Seleção
• O aluno arrasta figura para a Tira de Sentença.
• O aluno toca na figura para movê-la para a Tira de
Sentença.
• Qualquer outra opção.
Número de toques para redefinir as figuras
Escolha quantos toques no botão Limpar para limpar a Tira
de Sentença.
Agitar para reiniciar
Alternar ligado ou desligado
O aluno pode limpar a Tira de Sentença tocando no botão
Limpar ou sacudindo o dispositivo.
Ocultar página de Tira de Sentença após a seleção
Alternar ligado ou desligado
Na posição ligado , uma vez que o aluno move uma
figura da página dos Iniciadores de Sentença para a Tira
de Sentença, a Página de Iniciadores de Sentença fecha
automaticamente.
Na posição desligado , o aluno deve fechar manualmente a
Página de Iniciadores de Sentença tocando na página.
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Sintetizador de fala
Escolha o idioma
Jogar quando selecionado
Alternar ligado ou desligado
Na posição ligado , cada figura é lida enquanto o aluno a
move para a Tira de Sentença.
Na posição desligado, as figuras não são lidas até que o
aluno selecione o botão Falar.
Toque para jogar na Tira de Sentença
Alternar ligado ou desligado
Na posição ligado , o aluno pode tocar cada figura na Tira
de Sentença para escutar a leitura desta figura.
Na posição desligado , a figura do aluno não será lida
quando o aluno tocar nela.
Posição
Alternar ligado ou desligado
Na posição ligado , as figuras podem ser reorganizadas nas
divisórias.
Na posição desligado , as figuras não podem ser
reorganizadas nas divisórias.
Tamanho
Alternar ligado ou desligado
Na posição ligado, o tamanho das figuras pode ser alterado
nas divisórias.
Na posição desligado , o tamanho das figuras não pode ser
alterado nas divisórias.
Leia texto no fundo se existir
Alternar ligado ou desligado para ler o texto adicionado ao
fundo de cada figura.
Leia à direita
Alternar ligado para que a leitura da Tira de Sentença seja
feita da direita para a esquerda.

Pyramid Educational Consultants
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Personalize imagens
Toque no ícone Engrenagem no canto
da figura para personalizar.

Opções de personalização
Deslize para aumentar ou diminuir o tamanho de uma figura. Escolha
aplicar em uma única figura ou em todas as figuras da pasta PECS.

Escolha exibir:
• Imagem & Texto
• Somente imagem
• Somente texto

Áudio
Padrão: Sintetizador de voz irá ler o texto
Usuário: Grave seu próprio texto para leitura

Texto para a linha superior da figura
Escolha o texto padrão ou crie o seu próprio para que o aplicativo leia.
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Adicione uma linha de texto à parte inferior da figura criando seu próprio
rótulo ou escolhendo entre idiomas adicionais.

Escolha usar o recurso Áudio Atrasado definindo o tempo de atraso. O
recurso de áudio atrasado incorpora a estratégia de atraso de tempo
constante usada dentro do protocolo do PECS para estimular a fala do
aluno.

Quando selecionado para uma figura específica,
um ponto azul aparecerá no canto inferior
esquerdo desse símbolo. Selecione este recurso
para cada figura que o aluno aprendeu a falar.

Pyramid Educational Consultants
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Bibliotecas de Figuras

Escolha entre 3 bibliotecas: Iniciadores de Sentenças, Figuras para o PECS, Usuário

Escolha entre qualquer uma das 31 figuras PICS for PECS da Biblioteca de Iniciadores de Sentença para
adicionar à página dedicada a Iniciadores de Sentença.

Abra uma pasta dentro das Figuras para a Biblioteca PICS for PECS e escolha figuras para replicar as da Pasta
PECS do seu aluno.

Adicione e personalize figuras à sua Biblioteca de Usuários.
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Biblioteca do Usuário

Para adicionar figuras à sua Biblioteca do Usuário, toque em Nova Figura.

Escolha qualquer opção.

Opção de Biblioteca de Figuras
Escolha a Biblioteca de Figuras para abrir a biblioteca de figuras
dentro do seu dispositivo.

Opção de câmera
Para tirar uma nova foto escolha a Câmera. Se solicitado a permitir
que o PECS IV+ acesse a câmera do seu iPad, selecione OK. Tire
uma foto do novo item e escolha Retomar ou Usar foto.

Pyramid Educational Consultants
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Use 2 dedos para dimensionar ou girar a foto. Arraste a foto para a
borda quadrada e selecione DONE.

Dê um título à sua foto e escolha a cor do texto. Esta será a palavra
lida pelo sintetizador de voz.

Opção de texto
Para criar um símbolo somente de texto, toque em TEXTO e digite
o texto.

Opção adicional para imagens da Web
1.
Fechar o aplicativo e abra o Safari.
2.
Procurar a imagem necessária via Safari.
3.
Uma vez que você localizar a imagem desejada,
tirar uma captura de tela da imagem usando seu
dispositivo. A captura de tela agora deve ser acessível
através de seu rolo de câmera.
4.
Abrir o aplicativo e importar a imagem através da
importação do recurso de biblioteca de figuras.
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Personalize fotos e bibliotecas do usuário
Toque na caixa cinza/preta no canto
inferior esquerdo das imagens na
Biblioteca do Usuário para editar o
texto da figura.

Toque no botão EDITAR e toque em X
para excluir uma figura. A lata de lixo
explodirá quando a figura for excluída.

Pyramid Educational Consultants
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Modo de Comunicação
Guia de Iniciadores de
Sentenças

Botão de fala

Tira de Sentença
Botão Limpar

Ensine seu aluno a usar o aplicativo para comunicação! Como a pasta PECS digital que você criou se parece
com a pasta PECS tradicional do seu aluno, as únicas habilidades para ensinar seu aluno são:
1. Abrir a página de Iniciadores de Sentença tocando na guia preta.
2. Arrastar ou soltar uma figura na Tira de Sentença
3. Abrir a divisória contendo as figuras para adicionar a Tira de Sentença e arrastar ou soltar uma figura na
Tira de Sentença.
4. Ler a Tira de Sentença, tocando em cada figura para leitura ou tocar no botão Falar (dependendo do que
for selecionado em seu perfil).
5. Limpar a Tira de Sentença:
1. Deslizar as figuras individuais de volta para a pasta. Eles serão movidos de volta para a divisória
correta.
2. Sacudir o iPad se essa opção estiver selecionada em seu perfil.
3. Tocar no botão Limpar.
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O PECS IV+ fornece pistas visuais para essas habilidades.
À medida que cada figura é tocada,
ela é destacada com uma moldura
amarela.
A moldura amarela permanece
enquanto a figura está sendo arrastada.

À medida que cada figura é tocada
ou lida na Tira de Sentença, o quadro
amarelo destaca a figura.

Pyramid Educational Consultants
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Interação Social
Dentro do protocolo PECS, colocar uma figura na mão do Parceiro Comunicativo garante uma interação. Ao
usar um aplicativo em um tablet, tocar em uma figura ou no botão Falar não garante uma interação entre
o usuário e o Parceiro de Comunicação tenha ocorrido. Portanto, se não houver evidência de interação,
identifique um comportamento que garanta que o Parceiro Comunicativo esteja atento ao usuário. Estes
incluem:
1.
2.
3.
4.

Tocar no Parceiro de Comunicação.
Levar o tablet ao Parceiro de Comunicação antes de ativar a função Falar.
Esperar o Parceiro de Comunicação se aproximar.
Chamar o Parceiro de Comunicação. Você pode criar um recurso de chamada dentro do PECS IV+
adicionando Nomes de parceiros de comunicação, etc.
5. Repetir a mensagem se o Parceiro de Comunicação não responder.
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Correção de erro
Dentro do protocolo PECS, usamos dois tipos de procedimentos de correção de erros. Esses procedimentos
estão descritos no Manual de Treinamento do Sistema de Comunicação de Troca de Figuras, 2ª Edição.
1. Para lições sequenciais, como colocar as figuras na ordem correta na Tira de Sentença, usamos um
procedimento de correção de erro Passo Atrás.
2. Para lições discretas, como escolher a figura correta para adicionar à Tira de Sentença, usamos
um procedimento de correção de erro em 4 Passos. Para avaliar a seleção correta da figura, realize
verificações periódicas de correspondência.
Se o seu aluno organizar as figuras na ordem errada na Tira de Sentença, o PECS IV+ permite um método
fácil para corrigir isso. Basta tocar e arrastar uma figura para o seu local correto na Tira de Sentença!
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Sistema de Comunicação por Troca de Figuras®,
PECS® e Abordagem Educacional em Pirâmide®
são as marcas registradas da Pyramid Educational
Consultants

