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Nome da criança (primeiro/último): __________________________________ 

 

Género: feminino        masculino   

Nome do respondente (primeiro/último): __________________________________________ 

Relação do respondente com a criança: ___________________________________________ 

 

  Ano Mês Dia  

 Data de Preenchimento     

 Data de Nascimento     

 Idade Cronológica      

 Idade para Normas (ano/mês)   --------  

  

IDADE EM MESES PARA AS NORMAS: 

Multiplicar o número de 

anos x 12: 

 

Adicionar o número de 

meses 

Somar o total:  

 

 

INSTRUÇÕES DE COTAÇÃO PARA A PARTE 1 (opcional – não incluído na cotação Total do LUI-Português) 

1. Para cada subescala, na coluna da pontuação: 

 Atribuir a pontuação de 1 para qualquer item respondido com “sim”, “às vezes” ou 

“frequentemente”; 

 Atribuir a pontuação de 0 para qualquer item respondido com “não”, “nunca”, “raramente” ou “já 

não usa”; 

 Se um item não foi respondido, atribuir a pontuação de 0 (ver o Manual do LUI - Português para obter 

orientações acerca de falta de dados) 

 Somar as pontuações de todos os itens da subescala para obter a cotação total de subescala; 

2. A cotação do percentil para a Parte 1 pode ser encontrada no Manual LUI - Português e introduzido na 

coluna do percentil da folha de cotação. 

 

PARTE 1 – COMO É QUE O SEU FILHO COMUNICA ATRAVÉS DE GESTOS – OPCIONAL – (não incluído na cotação Total 
do LUI-Português) 

  Pontuação Percentil 

SUBESCALA A: Como é que o seu filho usa o gesto para perguntar 
por alguma coisa 

Cotação total de 11:  
-------- 

SUBESCALA B: Como é que o seu filho usa os gestos para lhe 
comunicar alguma coisa 

Cotação total de 2:  
-------- 

Total da Parte 1 num total de 13:   

 

 
LUI – PORTUGUÊS (PORTUGAL) 

AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PRAGMÁTICAS EM IDADES PRECOCES1 

FOLHA DE COTAÇÃO 

Versão padronizada do Language Use Inventory1 (O’Neill, 2009) para a Língua Portuguesa, por Cristiana 
Guimarães & Anabela Cruz-Santos. 
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INSTRUÇÕES DE COTAÇÃO PARA A PARTE 1 (opcional – não incluído na cotação Total do LUI-Português) 

1. Todas as subescalas, exceto E e L, recebem pontuação numérica.  

2. Para cada subescala, na coluna da pontuação: 

 Atribuir a pontuação de 1 para qualquer item respondido com “sim”, “às vezes” ou 

“frequentemente”; 

 Atribuir a pontuação de 0 para qualquer item respondido com “não”, “nunca”, “raramente”; 

 Se um item não foi respondido, atribuir a pontuação de 0 (ver o Manual do LUI - Português para obter 

orientações acerca de falta de dados) 

 Somar as pontuações de todos os itens da subescala para obter a cotação total de subescala; 

1. A cotação do percentil para a Parte 1 pode ser encontrada no Manual LUI - Português e introduzido na 

coluna do percentil da folha de cotação. 

 

PARTE 2 – A COMUNICAÇÃO DO SEU FILHO ATRAVÉS DE PALAVRAS 

  Pontuação Percentil 

SUBESCALA C: Tipo de palavras que o seu filho usa Cotação total de 21:   

SUBESCALA D: Pedidos de ajuda do seu filho Cotação total de 7:   

SUBESCALA E: Interesses do seu filho Sem cotação -------- -------- 

Total da Parte 2 num total de 28:   

 

PARTE 3 – FRASES DITAS PELO SEU FILHO 

  Pontuação Percentil 

SUBESCALA F: Como o seu filho utiliza as palavras para conseguir 
a sua atenção 

Cotação total de 6:   

SUBESCALA G: Perguntas e comentários do seu filho acerca das 
coisas 

Cotação total de 9:   

SUBESCALA H: Perguntas e comentários do seu filho acerca dele 

ou de outras pessoas 
Cotação total de 36:   

OPCIONAL: Cotação total de 14 itens “acerca dele”  

(itens ímpares 1, 3, 5 até 23; itens 26, 27)                               Cotação total de 14: ______       Percentil: ______ 

OPCIONAL: Cotação total de 18 itens “acerca de outras pessoas” 

(itens pares 2, 4, 6 até 24; item 25; itens 28 até 32)                 Cotação total de 18: ______       Percentil: ______ 

SUBESCALA I: O seu filho utiliza palavras em atividades com os 

outros 
Cotação total de 14:   

SUBESCALA J: Provocações e senso de humor do seu filho Cotação total de 5:   

SUBESCALA k: Interesse do seu filho por palavras e linguagem Cotação total de 12:   

SUBESCALA L: Interesses do seu filho quando fala Sem cotação -------- -------- 

SUBESCALA M: Como o seu filho adapta os temas de conversa Cotação total de 15:   

SUBESCALA N: Como o seu filho constrói frases ou histórias Cotação total de 34:   

Total da Parte 3 num total de 131:   

 

COTAÇÃO TOTAL DAS PARTES 2 & 3: 

 Pontuação Percentil 

PARTE 2: Total do somatório de 28    

PARTE 3: Total do somatório de 131   

Cotação Total do LUI-Português (Somatório das Partes 2 e 3 num total de 159):   
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