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CONNECT – versão Portuguesa 
Equipa CONNECT Portugal (GADIF-ISEC & CPDEC-FPCEUP) 
 http://community.fpg.unc.edu/connect-modules  

 

Ficha de observação 

Criança: __Luke__________________________________________    Data: ____________________________ 

Objetivo 
Comunicação – O Luke vai usar diferentes formas de comunicação e com diferentes funções (pedir objetos, 
ações, informações, fazer comentários, chamar a atenção e mostrar que percebeu) 
 

Objetivos mensuráveis 
1. O Luke vai iniciar interações com adultos familiares para fazer pedidos e comentários usando sons, 

gestos e ações e o seu dispositivo de comunicação pelo menos 3 vezes em cada uma das 5 rotinas. 
2. O Luke vai mostrar que percebe o que lhe é dito, de forma consistente, através de qualquer tipo de 

comunicação (7 em 10 vezes quando está atento ao que o seu interlocutor lhe está a dizer) 
3. O Luke vai usar o dispositivo de comunicação para se envolver em 3 conversas recíprocas (tomada de 

vez) (pelo menos 3 vezes em cada uma das 5 rotinas) 
4. O Luke vai ligar 2 palavras através de gestos, sinais e do dispositivo de comunicação para fazer pedidos 

e comentários (pelo menos 5 vezes em cada uma das 5 rotinas diárias) 
5. O Luke vai usar qualquer meio de comunicação para fazer comentários (3 vezes em cada uma das 5 

rotinas). 

Objetivo  1 
Iniciar  

2 
Reconhecer  

3 
Reciprocidade 

4 
 2 Palavras 

5 
Comentar  

Refeições  I IIII II  II II 

Jogo livre       

Tapete   III    

Recreio       

Notas: 
Hoje observei 
e registei 
durante o 
pequeno-
almoço e o 
tapete. O Luke 
estava bem-
humorado 
como 
habitualmente.  

O Luke ainda 
está a habituar-
se ao ambiente 
da sala e aos 
novos adultos e 
tem dificuldade 
em iniciar 
interações 

O Luke reconhece de 
uma forma geral a 
interação do adulto 
mas raramente o faz 
quando são os pares 

O Luke usou 
duas interações 
recíprocas 
(esperar e tomar 
a vez) durante o 
pequeno-
almoço algumas 
vezes 

O Luke foi capaz de 
pedir leite através 
do dispositivo “Eu 
quero mais leite por 
favor” 

O Luke teve 
dificuldade em 
manter-se 
envolvido durante 
a hora do tapete. 
Vou observar 
noutro dia 
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