Curso PECS!
general information

Picture Exchange Communication System Basic Training 2 Day Workshop

Coimbra
23 e 24 março
2013

O Picture Exchange Communication System (PECS) é uma abordagem
amplamente testada que utiliza imagens para desenvolver competências
comunicativas. É adequado para crianças e adultos com diferentes tipos
de dificuldades de aprendizagem, discurso e/ou comunicação, incluindo o
autismo. De fácil acesso, económica e cientificamente testada como uma
das intervenções comunicativas mais eficazes, o PECS é uma
oportunidade para se abrir a porta à comunicação espontânea.
Duas formadoras da Pyramid Educational Consultants UK - Official provider
of PECS:
- Julia Biere Hoffman (M.Sc, SLP-CCC)
- A designar

Curso em Inglês com
tradução simultânea
para Português.

Inscrições Online em
www.mykidup.com

Destinatários:
• Terapeutas da Fala
• Educadores de infância
• Professores de Educação Especial
• Professores
• Pais e Familiares
• Profissionais do sector da saúde
• Profissionais do sector da educação
Formação Básica de PECS - Workshop de 2 dias
• Formadores credenciados em PECS para uma formação de alta
qualidade
• Reconhecimento oficial pela Pyramid Educational Consultants, Inc.
• O material para cada participante inclui:
• Brochura de apoio à formação
• Manual de Treino em PECS de 400 páginas de Lori Frost, M.S.,
CCC/SLP & Andy Bondy, Ph.D., 2002
• Os participantes recebem certificado das 13 horas de formação

Organização:
My Kid Up – Centro de Intervenção
Comportamental, CRL
Apartado 14 EC Condeixa
3150-999 Condeixa a Nova
NIPC:509893856
Telefone: 966 001 164
E-Mail: info@mykidup.com

Programas individualizados:
Autismo
Trissomia 21
Perturbações do Neurodesenvolvimento
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Benefícios da utilização de PECS
• promove as competências e independência com um sistema de comunicação funcional
• reduz os problemas comportamentais através do reforço dos pedidos e da comunicação positiva
• ensina a criança a iniciar a comunicação e a desenvolver competências de comunicação social
Benefícios da Formação em PECS
• oportunidade para ver como funciona, com base em demonstrações, exemplos em vídeo e treino prático
supervisionado
• descobrir os "porquês" por detrás da prática, que conduzem à solução de problemas
• para os pais: podem tornar-se líderes na intervenção da sua criança
• para os profissionais: adquirem competências para desenvolver um trabalho mais válido e eficaz e
aprendem a introduzir o PECS na sua prática
• ganhar inspiração - aprender dicas práticas e ver as questões respondidas por formadoras
especializadas
O que pode aprender
• tudo o que precisa saber para implementar o PECS de modo bem
sucedido
• a fundamentação teórica
• uma revisão das estratégias visuais úteis à comunicação
• as 6 fases do PECS, onde começar e quando avançar
• estratégias para motivar a criança a comunicar
• como avançar da troca de imagens isoladas para frases completas
• como ensinar a discriminação entre duas ou mais imagens
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• os critérios para evoluir do PECS para outras modalidades de
comunicação

Picture Exchange Communication System Training Manual,
Lori Frost, M.S., CCC-SL e Andy Bondy, Ph.D., 2.ª Edição de 2002
A 2.ª edição deste popular Manual de Treino oferece uma explicação pormenorizada de como implementar o PECS.
Desenvolvido por Lori Frost e Andy Bondy, o objetivo do PECS é proporcionar aos indivíduos um método efetivo e funcional
de comunicação.
O manual de treino começa com uma descrição da Pyramid Approach to Education, que constitui a base para todas as
lições de PECS. Segue-se um capítulo detalhado sobre comunicação funcional. Cada uma das 6 fases é descrita de acordo
com a fundamentação teórica, bem como com os passos de treino, questões mais frequentes, dicas úteis e exemplares de
folhas de registo. Nos anexos encontram-se formulários de avaliação e folhas de registo (de exercício e de reforços) para
cópia.

A Formação é essencial: aprender a usar o PECS não é complicado - mas aprender a usá-lo eficaz e
corretamente, para poder maximizar todo o seu potencial, exige maior aprofundamento.
A Formação vai impedir as dificuldades que surgem em aplicações baseadas em conhecimento
insuficiente.
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Data:
23 e 24 de março de 2013
Preço:
• até 25 de fevereiro: 250€
• a partir de 26 de fevereiro: 350€
Valor inclui:
• Frequência de curso com 13 horas
de duração
• Brochura de apoio à formação
• Manual de Treino em PECS de 400
páginas de Lori Frost, M.S., CCC/
SLP & Andy Bondy, Ph.D.
• Tradução simultânea do curso,
Inglês-Português
Local do Evento:
Fundação Bissaya Barreto
Campus do Conhecimento e da
Cidadania - Bencanta
3040 Coimbra
Informações:
Telefone: 966 001 164
E-Mail: info@mykidup.com

Inscrição online
A inscrição online pode ser efetuada em www.mykidup.com.
Passos:
1. Fazer registo no site
2. Confirmar o registo num link enviado para o email de registo
3. Aceder à Loja na zona reservada
4. Selecionar curso PECS e clicar em comprar
5. Será enviado email com dados para pagamento por Multibanco
6. Efetuar o pagamento para validar a inscrição
Inscrição por correio
Enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida juntamente com
cheque à ordem de My Kid Up – Centro de Intervenção
Comportamental para:
Apartado 14 EC Condeixa
3150-999 Condeixa a Nova
Cancelamentos (ver todas as condições do curso www.mykidup.com)!
• No caso do cancelamento de uma inscrição ser efetuado até ao dia 27 de fevereiro de
2013, o My Kid Up - Centro de Intervenção Comportamental, CRL reembolsa a totalidade
do valor pago.
• No caso do cancelamento de uma inscrição ser efectuado após o dia 27 de fevereiro de
2013, o My Kid Up - Centro de Intervenção Comportamental, CRL não reembolsará o valor
da inscrição.
• Nos casos de falta de comparência do inscrito, não há lugar a qualquer reembolso.
• Se o número mínimo de inscrições fixado para o curso não for atingido, ou se verifique a
impossibilidade de prestação pelo formador, ou existam razões de ordem técnica,
devidamente justificadas, o My Kid Up - Centro de Intervenção Comportamental, CRL
reserva-se o direito de proceder ao respectivo cancelamento. Neste caso os participantes
inscritos serão reembolsados da totalidade das quantias pagas a título de inscrição,
estando excluídas quaisquer outras pretensões, seja a que título for.
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O que é o PECS?
O PECS é uma estratégia que desenvolve as competências iniciais de comunicação expressiva utilizando
imagens. Mais do que utilizar imagens para suporte visual, o PECS é um sistema de comunicação funcional que
desenvolve importantes competências sociais e comunicativas.
O PECS é adequado para pessoas de todas as idades e com um vasto leque de dificuldades de aprendizagem
Originalmente desenvolvido para crianças com perturbação do espectro do autismo em idade pré-escolar, o
PECS tem vindo a ser utilizado com sucesso em adultos e crianças com um vasto leque de dificuldades de
comunicação. Nunca é tarde demais para se começar a utilizar o PECS.
O PECS pode ser utilizado em qualquer lugar em que a pessoa comunique
Habitualmente a sua utilização é iniciada em casa, na escola e/ou na clínica. O PECS pode ser bem utilizado por
familiares ou profissionais. Não exige equipamento ou condições dispendiosas ou complicadas e evita
dificuldades encontradas na linguagem gestual e noutros sistemas aumentativos de comunicação baseados em
imagens.
O PECS baseia-se num modelo experimental muito testado
Uma razão para o sucesso do PECS é a integração que faz das perspectivas teóricas e práticas dos campos da
Applied Behavior Analysis (ABA) e da terapia da fala. Com uma perspectiva funcional o PECS incide
essencialmente sobre a comunicação com significado que é iniciada pelo sujeito em vez de uma comunicação
dependente de ajudas de outra pessoa.
O PECS centra-se na comunicação que é relevante e motivadora para cada pessoa
Os sujeitos são ensinados a trocar imagens por coisas que querem, presentes no seu ambiente. Por exemplo se
querem uma bebida, dão uma imagem da bebida ao adulto que lhes dará a bebida.
O PECS ensina a iniciar, uma vez que a comunicação espontânea é o grande objetivo
Utilizando este formato de "troca", competências que são essenciais à comunicação tais como aproximar-se de
outra pessoa, interagir com essa pessoa e fazê-lo espontaneamente são incorporadas desde o início.
O PECS tem um programa bem definido a seguir, dividido em 6 fases
Começando a usar figuras simples para comunicar as suas necessidades, os indivíduos são depois ensinados a
discriminar ou escolher entre uma variedade de imagens e depois a construir frases progressivamente mais
complexas. As imagens e as barras para frases são organizadas num dossier comunicativo portátil, com recurso
a Velcro para que possam ser facilmente removidas sempre que houver necessidade de comunicar.
O PECS e o desenvolvimento da fala
O objetivo do PECS é dotar as pessoas de um sistema funcional de comunicação. Um dado significativo é o
número de crianças que desenvolve a fala depois de mais de um ano de programa. Os resultados obtidos pelo
Delaware Autistic Program são muito optimistas, com 76% das crianças que iniciaram a intervenção com PECS
a utilizarem a fala como único sistema de comunicação ou complementado com um sistema baseado em
imagens. O PECS também tem sido utilizado com sucesso em crianças que adquiriram a fala mas não a utilizam
de modo funcional. A investigação também confirma que o PECS não atrasa nem dificulta a fala.

