
Verifique se a pessoa compreendeu o que foi dito. Se 
não, repita e reformule.
Faça um resumo após passar muita informação. 
Disponibilize tempo para conversar e discutir.

Adultos

CRESCENDO COM TDL
Estratégias de apoio à comunicação de pessoas com Transtorno do 

Desenvolvimento da Linguagem (TDL) ao longo da vida.

Para todas as idades

Conquiste a atenção da criança antes de falar.
Explique o significado de novas palavras.
Use palavras para completar as frases da criança.
Não fale demais quando for o seu turno.

3-5 anos

Fale frases completas e gramaticalmente corretas.
Descreva ideias complexas usando linguagem simples.
Ajude a criança a juntar frases para contar histórias.
Dê à criança tempo suficiente para responder.

6-10 anos

Descreva como as palavras se relacionam entre si 
para favorecer a compreensão.
Forneça modelos de como fazer uma "conversa 
interna" para pensar em ideias e fazer planos. 
Pergunte se é necessário que você compartilhe as 
informações de outra forma. 
Encoraje a pessoa a fazer perguntas quando ela 
não compreender o que foi dito.

11-18 anos

Dê a sua total atenção. 
Acene com a cabeça para demonstrar compreensão. 
Use figuras e anotações para facilitar a compreensão.
Fale de forma clara e use um tom de voz alto o suficiente. 
Escreva de forma clara e legível.
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