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Estratégias para apoiar a comunicação com pessoas com Perturbação do
Desenvolvimento da Linguagem (PDL) ao longo da vida

Para todas as idades

Consiga a atenção da criança antes de falar com ela.
Explique o significado de novas palavras.
Acrescente palavras para completar as frases da 
criança.
Não use frases muito longas cada vez que fala.

3-5 anos

Dê modelos de frases completas e gramaticais.
Descreva ideias complexas usando linguagem simples.
Ajude a criança a organizar as frases para contar uma
história.
Dê bastante tempo à criança para responder.

6-10 anos

Descreva como as palavras estão relacionadas umas
com as outras para facilitar a compreensão.
Dê o modelo de como usar a estratégia de falar
consigo próprio para estruturar ideias e fazer planos.
Pergunte se precisam que partilhe a informação de
outras formas.
Encorage para que façam perguntas quando não
compreendem.

11-18 anos

Verifique que foi compreendido. Se não, repita o que 
disse e reformule as frases que usou.
Faça uma síntese depois de dar muita informação.
Use bastante tempo para conversar e discutir ideias.

Adultos

Dê toda a sua atenção. 
Acene para mostrar que compreendeu. 
Use imagens e notas escritas para apoiar a compreensão.
Fale suficientemente alto. 
Escreva de forma clara e legível.
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