
 E mais uma GRANDE 

novidade que iremos 

manter em segredo, 

para vos aguçar a curi-

osidade! 

 

 Estamos prontos para arre-

gaçar as mangas e ajudar os 

vossos filhos e/ou alunos a 

iniciarem mais um ano letivo 

com garra para triunfarem!  

E depois das férias e das 

“baterias recarregadas”, 

iniciamos mais um ano leti-

vo cheio de planos! Novos 

projetos científicos, novas 

formações, novos proto-

colos com populações-alvo 

distintas...E a vontade de 

maximizar cada vez mais a 

qualidade dos serviços que 

prestamos.  
 
Para planearmos este ano 

letivo, regressámos ao Ho-

tel Golf Mar, no Vimeiro, 

nos dias 12 e 13 de Setem-

bro, onde conjugámos mo-

mentos de reflexão e de 

planeamento com ativida-

des de grupo que fomenta-

ram o espírito de equipa.  

 

O trabalho em equipa é 

sem dúvida uma mais-valia 

nesta empresa, já que to-

dos colaboramos para um 

mesmo fim, a melhoria da 

qualidade de vida dos nos-

sos utentes. Essa mais-valia 

foi representada em duas 

telas, que todos elaborá-

mos, e que estarão expos-

tas nos Laboratórios.  

 

Na reunião foram ainda 

reveladas novidades: 

 

 

 A integração da     

Psicóloga Soraia 

Cristo na equipa, 

que vem dar um 

grande contributo 

ao trabalho que é 

desempenhado com 

os nossos utentes e 

famílias.  
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Planeamento do Ano Letivo 2014/2015 

O Laboratório tem bons Tera-
peutas, acessíveis, disponíveis, 

assíduos e  pontuais. O trabalho 
que está a ser realizado com o 

meu educando é muito positivo”  
Pai de um Utente (2014) 
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100% que qualificava respostas 

numa escala entre “Insatisfeito” 

e o “Muito Satisfeito”.  

 

Serviço de Terapia da Fala - 

92,30%  

Envolvimento e Participação - 

81,14% 

Acessibilidade da empresa - 

78,44% 

Imagem Global - 88,91% 

Apreciação Global do Desempe-

nho da Empresa - 85,45% 

 

Os profissionais de educação 

a v a l i a r a m  d u a s  á r e a s 

(subdivididas em vários parâme-

tros de avaliação), quantificando-

a numa escala de 0-100% que 

qualificava respostas numa esca-

la de Likert de “Insatisfeito” a 

“Muito Satisfeito”. 

Serviço de Terapia da Fala - 

98,28%  

Envolvimento e Participação - 

91,36% 

Apreciação Global do Desempe-

nho da Empresa - 94,82% 

 

 

 

 

 

 

A empresa irá manter o seu com-

promisso rumo à excelência dos 

seus serviços para que todos 

mantenham elevados níveis de 

satisfação baseados no profissio-

nalismo, dedicação, simpatia, 

sensibilidade e constante evolu-

ção da equipa LabFala.  

O LabFala tem o prazer de 

divulgar os resultados estatís-

ticos referentes aos questio-

nários que foram distribuídos 

no final do passado ano letivo 

e preenchidos por utentes 

(adultos ou pais/cuidadores 

de crianças que acompanha-

mos) e Professores com os 

quais trabalhamos em prol 

das nossas crianças.  

Os resultados obtidos foram 

bastante satisfatórios e refleti-

ram todo o empenho e dedica-

ção que depositamos em to-

dos os casos que acompanha-

mos.  

Os pais/tutores dos utentes 

avaliaram quatro áreas 

(subdivididas em vários parâ-

metros de avaliação), quantifi-

cando-as numa escala de 0-

Agradecemos a 

confiança e a 

valorização 

depositadas nesta 

equipa por parte de 

todos os envolvidos 

nos processos 

terapêuticos! 
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Sabia que o Terapeuta da Fala  

também intervém com  

perturbações ao nível da mas-

tigação e deglutição (ato de 

engolir)?  

 

A deglutição diz respeito a uma se-

quência motora que envolve a coorde-

nação de vários músculos da boca, 

faringe, laringe e esófago. A prin-

cipal função de deglutir é trans-

portar os alimentos da cavidade 

oral ao estômago.  Permite o 

estabelecimento vitalício de qua-

tro vínculos: nutrição, comunica-

ção, afetividade e prazer.  

 

A Deglutição e a Fala são duas 

áreas interligadas, pois as estrutu-

ras anatómicas utilizadas no pro-

cesso de deglutição são as mes-

mas necessárias para produzir os 

sons da fala. Assim sendo, 

é importante que as crian-

ças comecem a mastigar 

alimentos sólidos desde o 

nascimento dos primeiros 

dentes.  



Novas ações protagonizadas pelo Laboratório... 

na Perspetiva do docente - De-

senvolvimento, Avaliação, Diag-

nóstico e Intervenção” e o pri-

meiro módulo decorrerá na sede 

do Agrupamento, no dia 15 de 

Outubro de 2014. As formações 

estão limitadas a 40 vagas e são 

de participação gratuita.  

Ainda existem muitas pessoas 

que se intrigam com este facto, 

mas a verdade é que já se encon-

tra estudado e validado cientifica-

mente.  

O que acontece é que, ao cantar, 

o gago utiliza mais o hemisfério 

direito do cérebro, no qual se con-

centram as habilidades artísticas 

(e não só). Já na fala espontânea, 

através da qual se manifesta mais 

a gaguez, o hemisfério mais ativo 

é o esquerdo.  

No ato de cantar há uma maior 

sincronia entre os sistemas auditi-

A Dr.ª. Cristina Vareda, uma das coor-

denadoras do Laboratório da Fala, foi 

creditada como formadora pelo Mi-

nistério de Educação na área B06 - 

Educação Especial.  

Assim sendo, todos os nossos parcei-

ros poderão usufruir de formações 

de 25horas, distribuídas por 5 módu-

los. Estas formações beneficiarão os 

professores não só a nível de conhe-

vo e nervoso e o sistema pré-

motor lateral, responsável por 

tarefas de fala não-

espontânea como o canto, 

normalmente não está com-

prometido no gago.   

Nesta rubrica pretende-se 

esclarecer alguns mitos e 

citações que ouvimos dia 

após dia.  

Estarão ou não corretos? 

Fazem algum sentido?  

É a isso que lhe iremos  

responder.  
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Soluções: meias, chupa, estrela, 

cachimbo, xarope, lixo 

É parceiro do Labo-

ratório e pretende 

mais informações 

sobre estas  

formações?   

Contacte-nos! 

Ajuda o Xavier a encontrar as imagens que contêm o SOM x/ch. 

Lembra-te que a letra s, às vezes, também pode ter o som x/ch. 

cimentos essenciais à sua práti-

ca profissional, como também 

lhes permitirá adquirir ECTCs.  

A primeira edição decorrerá este 

ano letivo no Agrupamento de 

Escolas da Póvoa de Santa Iria e 

será destinada a Professores e 

Educadores que lecionem neste 

agrupamento. Terá como temá-

tica “Linguagem Oral e Escrita 



A empresa…Conheça-nos! 

Laboratório 
da Fala,  
LabFala,  

LDA 

   Parceiros do Laboratório da Fala   

Todos os parceiros do 

Laboratório usufruem 

de Formações e      

Rastreios Gratuitos! 

Se pretender mais 

informações acerca das 

condições dos  

protocolos  

contacte-nos! 

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 

Delegação  

Odivelas 
Rua Pulido Valente  

nº35 - Loja 1 

Colinas do Cruzeiro 

2675 - 671 Odivelas 

Missão 

Prestar apoio terapêutico no âmbito da Terapia de Fala a crianças/ jovens e adultos em contex-

to, segundo um modelo inovador e de qualidade, bem como facultar serviços no âmbito da for-

mação a todos os intervenientes no processo terapêutico.  

 

Visão 

Ser uma empresa de referência na área da comunicação/linguagem e fala proporcionando aos 

seus clientes serviços de máxima qualidade e distinção.  

 

Valores 

Inovação 

Qualidade 

Versatilidade 

Credibilidade e Confi-

Novos Parceiros 

E STAMOS  NA  WEB  E  NO  FACEBOOK !   

L ABORATORIO DAF ALA .PT  

Tel: 219 330 972 

Tlm.: 963 667 261  

     geral.odivelas@laboratoriodafala.pt 


