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Nesta edição 

Já é oficial a época do 

ano em que os pinheiros 

ocupam o chão das nossas 

salas e os doces começam a 

preencher as nossas mesas. 

 

 

E embora se conheçam 

alguns inconvenientes, estudos 

recentes reportam dados que 

talvez justifiquem um pedaço 

extra de chocolate nestas férias 

de Natal, nomeadamente 

benefícios ao nível da fadiga e 

performance cerebral. 

 

E foi com este incentivo 

que adoçámos o fim do primeiro 

período letivo, na reunião de 

equipa que decorreu na tarde de 

14 de Dezembro.  

Discutiram-se estratégias para 

o próximo ano – 2016 - e como já 

é tradição da “casa”, realizou-se 

um jantar de convívio com 

direito a boa comida e diversão. 
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Nós  

Recomendamos… 
 

BRINCAR! 

 

Maratona de Formações e Workshops 

Neste trimestre, o 

LabFala contribuiu para o 

desenvolvimento pessoal e 

profissional de educadores, 

professores, auxiliares, 

encarregados de educação, 

estudantes de medicina e outros 

interessados, integrando 

conteúdos atualizados, 

atividades dinâmicas e até 

performances musicais nas 

formações e workshops 

realizados. 

Um agradecimento aos responsáveis pela recetividade e 

disponibilização dos espaços, que tornaram possível esta partilha 

de conhecimentos, uma contribuição indispensável para a criação 

de novas pontes para um futuro comum. 

Foi com muita satisfação 

que realizámos a primeira ação 

de sensibilização dirigida a pais 

e a profissionais de educação, 

intitulada “Sinais de Alerta no 

Desenvolvimento”, no Colégio 

Parque do Falcão (margem sul) 

a 13 de novembro. Tivemos 

direito a sala cheia, com muitas 

perguntas, partilhas e 

dinamismo. 

 

 Foram realizados vários 

Workshops sobre a Promoção 

da Saúde Vocal – 20/11 na 

Associação Luís Pereira da Mota, 

com um surpreendente momento 

musical pelo Sr. José Vareda (My 

Way de Frank Sinatra); 27/11 no 

Agrupamento de escolas 

Moinhos da Arroja; 5/12 na 

APAC, JI Cachoeirinhos e 

Megakids para profissionais de 

educação. 

 

Uma vez mais, o workshop 

“Comunicar: Falar e saber Falar” 

teve lugar na Faculdade de 

Medicina de Lisboa, a 2 de 

dezembro. Esta parceria com a 

Associação de Estudantes “Move-te 

Mais” tem sido uma mais-valia para 

os estudantes de Medicina ao 

fornecer-lhes técnicas e estratégias 

possibilitadoras de uma 

comunicação mais eficaz. 

 

Janeiro: 
13/01 - Promoção da Saúde 

Vocal (Junta de Freguesia 

de Moscavide + 

Agrupamento de Escolas 

da Portela) 

 
15/01 - Promoção da Saúde 

Vocal (Colégio Parque do 

Falcão) 

20/01 - Promoção da Saúde 

Vocal (Agrupamento de 

Escolas Forte da Casa 

Fevereiro: 
10/02 - Desenvolvimento e 

avaliação da Linguagem 

(Agrupamento de Escolas 

Forte da Casa) 

 

20/02 – Workshop Sinais de 

Alerta (Associação da 

Ramada) 

 

Março: 
02/03 – Abordagens 

Multidisciplinares (Move-

te +) 

  

30/03 – Workshop 

Comportamentos de Birra 

(Associação Luís Pereira da 

Mota) 

 

 

Agenda  

Formações/ 

Workshops 

 

Muitas crianças 

apresentam melhorias 

significativas no 

desenvolvimento da 

fala e da linguagem 

quando brincam com 

mais frequência. As 

oportunidades 

facultadas pelas 

brincadeiras 

aumentam a 

necessidade de 

comunicar 

consideravelmente. 
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Os benefícios da tecnologia no desenvolvimento da comunicação Curiosidades 

Confirma-se! Quatro em 

cada cinco alunos com 

alterações 

comportamentais e 

emocionais apresentam 

perturbações linguísticas, 

muitas vezes não detetadas, 

que se refletem no 

desempenho escolar. Estas 

dificuldades agravam 

comportamentos 

inadequados, muitas vezes 

interpretados como 

desrespeito intencional e 

não como consequência de 

uma competência linguística 

pobre.  

Compreender a influência 

das competências 

semânticas (vocabulário), 

sintáticas, pragmáticas, 

comportamentais e/ou 

emocionais no sucesso 

comunicativo exige 

(in)formação adicional dos 

profissionais de educação, à 

qual nem todos têm acesso. 

Desta forma, torna-se 

necessária a realização de 

um rastreio e, perante uma 

criança/jovem sinalizado, de 

uma avaliação formal das 

competências subjacentes à 

comunicação bem como de 

uma intervenção adequada. 

 

Pinta o Mickey 

com as tuas cores 

preferidas! 

Completa as palavras cruzadas do Natal: 

Alguma vez se apercebeu 

que o seu filho tem menor 

rendimento escolar quando 

está comportamental e 

emocionalmente alterado? 

 

A terapia da fala não é 

exceção nesta influência de 

tendências, deixando-se intersetar 

pela tecnologia ao criar aplicações 

direcionadas para diversas 

problemáticas (e.g. apraxia, afasia, 

fluência, leitura e escrita), também 

em diversas línguas. Em português, 

já se podem encontrar aplicações 

para a reabilitação e promoção de 

competências linguísticas orais e 

escritas. 

Existem evidências de que a 

tecnologia melhora a qualidade e os 

resultados da intervenção 

terapêutica, aumentando a satisfação 

do paciente em 42% e reduzindo o 

tempo de intervenção. Devido a 

dificuldades na transmissão de 

informação a pacientes por parte de 

profissionais de saúde, tornava-se 

necessária a implementação de um 

método mais eficaz. Felizmente, 

profissionais de saúde vanguardistas 

dedicaram-se à descoberta dos 

benefícios da tecnologia, enraizando-a 

na prestação de cuidados. 

Atualmente, televisões, 

computadores, telemóveis e tablets 

permitem ao ser humano utilizá-los 

como ferramentas de trabalho, meios 

de comunicação e/ou de lazer mas 

também, e acima de tudo, como 

recurso de saúde, quer no acesso a 

informação (e.g. historial clínico, 

guias de referência, bibliotecas de 

medicações) quer na manutenção da 

sua própria reabilitação, através da 

utilização de aplicações apelativas, 

criadas em diversas línguas. 

Exemplos de aplicações para sistemas android e iOS 

Importa salientar que o 

objetivo destas aplicações não é 

substituir a necessidade de terapia 

da fala mas sim melhorar a sua 

eficácia, auxiliando o paciente no 

trabalho independente, sempre sob 

orientação e com acesso a feedback 

e assistência por parte do 

profissional que o acompanha. 

 

O espaço das crianças finalmente 

chegou ao Lab Notícias!  
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Sede  

Póvoa de Santa Iria 

Rua do Tejo, 

Lt.3 - Loja Esq. 

2625-230 

Póvoa de Santa Iria 
 

Tel: 219 592 604/5/6 

Tlm.: 927 971 556/77;  

925 351 134/5/6  

geral@laboratoriodafala.pt 

  

 

  

  

 

Laboratório da 
Fala,  

LabFala,  
LDA 

Delegação  

Margem Sul 

Rua Santiago Kastner 

nº21-A 

2855 - 700 Corroios 

 

Tel: 212 534 415 

Tlm.: 966 274 281    

geral.msul@labfala.pt 

  

 

  

  

 

  

  

Delegação  

Odivelas 

Rua Pulido Valente  

nº35 - Loja 1 

Colinas do Cruzeiro 
2675 - 671 Odivelas 

 

Tel: 219 330 972 

Tlm.: 963 667 261  
       

geral.odivelas@laboratoriodafala.pt 

  

 

  

  

 

  

  

 

Colégio Piano Mágico 

Estamos na Web e no Facebook! 

LABFALA.PT 
  

  

A equipa Labfala deseja-vos Boas Festas! 

Laboratório da 
Fala,  

LabFala,  
LDA 

Protocolos e Parcerias 

Novas parcerias: 

O Labfala encerrará apenas 

nos dias 23, 24 e 25 e 30, 31 

e 1 de Dezembro, pelo que 

nos despedimos com um 

“Até Já”. 

 

Votos de um “Feliz Natal” a todos os 

nossos utentes e respetivos 

familiares, bem como à restante 

comunidade escolar. Agradecemos o 

vosso voto de confiança! 
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