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O Lisbon Baby Lab conta com 
a sua colaboração 

Infantários, escolas, hospitais, associações das áreas de 
intervenção social e da saúde (ver lista de instituições 
parceiras em http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/), 
profissionais em nome individual e muitas famílias têm 
colaborado nos nossos estudos. O nosso agradecimento a 
todas as instituições, famílias e bebés que nos têm ajudado 
a conhecer o desenvolvimento inicial da linguagem. 

EBELa: do 
olhar ao cérebro 

Horizonte 21 

Caracterização do 
desenvolvimento 
da linguagem em 
bebés com 
Síndrome de Down 

Autismo 

Percepção da fala 
dirigida ao bebé 
como um sinal 
precoce de risco 
para autismo  

L I S B O N  B A B Y  L A B  

Conhecer… 
Estudamos o desenvolvimento 
inicial da linguagem, através da 
forma como os bebés  
percepcionam os sons da língua 
e recorrendo a metodologias 
inovadoras que combinam o 
registo do movimento dos 
olhos, a leitura da actividade 
cerebral (potenciais evocados) e 
os questionários parentais. 
Pretendemos identificar sinais 
precoces de como vai ser o 
desenvolvimento da linguagem 
nos primeiros anos de vida, 
incluindo o eventual risco de 
perturbações da linguagem.  

Contribuir 
Conhecer o desenvolvimento 

típico dos bebés é contribuir para 
uma identificação precoce nos 
casos de risco e/ou patologia  

Desenvolvimento 
típico e de bebés de 
risco dos 5 aos 30 
meses 

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/ 
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LISBON BABY LAB DESTAQUES NO ANO DE 2016  

O CDI Português 
O CDI é um questionário que permite determinar 

competências de linguagem em bebés entre os 8 e 30 
meses. O estudo normativo para a população portuguesa 

foi publicado na revista First Language. Os resultados estão 

disponíveis para pediatras, educadores, terapeutas… 

Como são as primeiras produções? 
Um estudo recente mostra que as primeiras produções 
dos bebés portugueses são sílabas que têm o valor de 
palavras e mesmo de frases, como no exemplo ‘tá’, que 
ao 1 ano e 6 meses é a forma de chamar pela ‘Cidália’, 
primeiro para atrair a sua atenção e depois de um 
modo insistente, ao não haver resposta. 

Os bebés preferem ‘tano’ ou ‘tanú’? 
Os movimentos do olhar de bebés de 5-6 meses 
mostraram que eles preferem palavras em que a última 
sílaba é proeminente, como ‘tanú’, a palavras em que a 
primeira sílaba é proeminente, como ‘tano’, mostrando 
que já sabem diferenciar os dois tipos de palavras.  

Novo lab de EEG/imagiologia 
cerebral 
Com o apoio do Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Regional, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, o Baby Lab expandiu os domínios da 
investigação precoce do desenvolvimento da linguagem 
a metodologias não comportamentais de imagiologia 
cerebral. 

Autismo: Sinais de alerta 
Gostaria de conhecer os sinais de alerta para 
perturbações do espectro do autismo e saber se o seu 
bebé apresenta esses sinais? Promovemos o dia da 
Avaliação de Sinais de Alerta para Perturbações do 
Espectro do Autismo, em que pode obter uma avaliação 
gratuita individualizada. Esta avaliação é apenas um 
despiste inicial e destina-se a todas as famílias 
interessadas em obter	  esclarecimentos sobre esta 
temática. 10 de Janeiro de 2017. Inscreva-se! 

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/CDI/ 

Palavras produzidas em função da 

idade, género e percentil 

Exemplo das primeiras produções. Duas 
frases, cada uma com a sua melodia 


