
vertir-nos também um boca-

dinho!   

 

A todos os nossos utentes e 

familiares, desejamos um 

Feliz Natal mas, não pode-

mos deixar de vos lembrar 

que os cadernos de Terapia 

da Fala não são para colocar 

na prateleira! É preciso con-

tinuar a trabalhar!    

 

 

 

Por isso, estaremos apenas 

encerrados nos dias 24, 

25, 26 e 31 de Dezembro 

e 1, 2 de Janeiro.   

A todos, Boas Festas! 

 

Às nossas crianças, muitos 

parabéns por todo o esforço 

e trabalho árduo que realiza-

ram durante estes quatro 

meses. Aos pais, bom des-

canso, todos merecemos! 

 

Durante este período, um 

dos focos principais da em-

presa consistiu na formação 

de docentes de forma a dotá

-los de conhecimentos acer-

ca das áreas de atuação de 

um Terapeuta da Fala. As-

sim, procurámos fornecer-

lhes  ferramentas para  dete-

tar situações de risco e en-

caminhá-las precocemente. 

 

Neste sentido, foram criados 

trípticos e tabelas síntese 

que foram distribuídos pelos 

docentes com os quais te-

mos o prazer de trabalhar 

(imagem acima).  

E como é Natal, distribuímos 

um “miminho” pelas nossas 

crianças…uma caixa de lápis 

para que possam ‘dar asas’ à 

imaginação e desenhar/

escrever! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizámos ainda a reunião 

de final de ano onde discuti-

mos estratégias para o novo 

ano prestes a começar. E 

como já vem sendo habitual, 

realizámos o nosso jantar 

de convívio, onde pudemos 

partilhar experiências e di-
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Lab Notícias 



Este trimestre foi marcado pelas 

inúmeras formações realizadas 

junto da comunidade.  

Tal como anunciado na Newslet-

ter anterior, o Laboratório da 

Fala encontra-se creditado pelo 

IEFP como entidade formadora 

competente pelo que iniciámos 

uma formação destinada a do-

centes, no Agrupamento de 

Escolas da Póvoa de Santa Iria, 

que decorrerá em cinco módu-

los.  
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Nesta rubrica pre-

tende-se esclarecer 

alguns mitos e cita-

ções que ouvimos 

dia após dia.  

Estarão ou não cor-

retos? Fazem algum 

sentido?  

“É Surdo-Mudo!” 
Quantas vezes já não viu uma 

pessoa a comunicar por meio 

da Língua Gestual Portuguesa 

(LGP) e comentou “É surdo-

mudo!”?  

 

Mas será que esta citação está 

correta?  

 

A resposta é Não! 

 

Na verdade, um surdo apresen-

ta geralmente todas as condi-

ções anatomofisiológicas neces-

sárias à execução da fala, tendo 

potencial para desenvolver a 

oralidade. No entanto, as 

dificuldades auditivas na 

infância prejudicam o de-

senvolvimento da lingua-

gem e da fala, o que leva 

estas pessoas, por vezes, a 

optar exclusivamente pela 

LGP como sistema de co-

municação.  Em casos de 

surdez, o objetivo primor-

dial da Terapia da Fala é, 

de facto, a promoção da 

oralidade, podendo ser 

utilizada em simultâneo 

com a LGP.  

O Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa comemorou-se 

a 15 de Novembro! 

O LabFala no papel de Formador 
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No mês de Outubro, foi apresentado 

o primeiro Módulo da Formação: 

“Desenvolvimento da Linguagem” e, 

segundo os participantes, foi um 

sucesso! No mês seguinte decorreu, 

no mesmo agrupamento, o Módulo 

2, intitulado de “Avaliação da Lin-

guagem Oral/Patologias”.   

Foi ainda realizado no dia 5 de No-

vembro um Workshop para pais em 

colaboração com o nosso parceiro 

Colégio Bartolomeu Dias 

Até ao momento as formações es-

tão a ir de encontro às expetati-

vas dos formandos e esperamos 

continuar a surpreendê-los.  

Ainda no mês de Novembro, o 

Labfala dinamizou uma Palestra 

na Faculdade de Medicina de 

Lisboa, em parceria com a Asso-

ciação Move-te Mais onde foi 

salientado o papel do terapeuta 

da fala nas diversas áreas da 

medicina: psiquiatria: pediatria; 

ORL; entre outras.  

 



Ações a desenvolver brevemente... 

No Volume 6 explicámos-lhe o 

que é a Deglutição, uma das 

áreas de intervenção do Tera-

peuta da Fala. Agora...que tal 

saber mais sobre as principais 

patologias da Deglutição? 
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Patologias da Deglutição 

Nós recomendamos... 

força muscular, que condicio-

nam o posicionamento dos 

lábios e da língua. Normal-

mente, as crianças com De-

glutição Atípica  não encer-

ram a boca e a língua projeta-

-se para a frente.  

O terapeuta da fala inter-

vém ao nível das Disfagias 

Oral e Faríngea. Pode ocor-

rer ausência do reflexo de 

deglutição ou ausência do 

fechamento das vias aéreas, 

resultando em engasgo. As 

causas podem ser neurológi-

cas (ex.: AVC), mecânicas 

(alterações nas estruturas 

oro-faciais) e psicogénicas 

(fatores psicológicos). 

 

Deglutição Atípica: Quan-

do há alterações da motrici-

dade oro-facial, como pouca 

Para desenvolver a linguagem e a fala do seu filho/do seu aluno: 
 

 Explique o significado das palavras que ele não compreende; 

 Sempre que produzir uma palavra de forma incorreta, repita– a de forma correta; 

 Utilize palavras e frases simples sem recorrer a um discurso infantilizado; 

 Fale sobre o dia-a-dia da criança (escola, alimentação, higiene); 

 Prolongue as conversas (ex.: Se a criança disser “gato”, pode dizer “É um gato branco 

com olhos verdes e uma cauda muito comprida.”); 

 Leia histórias e converse com a criança sobre as mesmas (ex.: peça-lhe para recontar 

e faça perguntas); 

 Faça jogos didáticos (loto, jogos de associação, dominó com imagens); 

 Explique-lhe que para obter o que quer tem de falar (ex.: Se a criança apontar para 

um brinquedo fora do seu alcance, deve estimulá-lo a utilizar linguagem).  

No dia 22 de Dezembro realizar-se-á a For-

mação de Avaliação da Leitura e da Escrita 

no Colégio Integrado de Monte Maior.  

Dezembro Janeiro 

Entramos no ano de 2015 com o Workshop 

de Linguagem para pais no dia 8 de Janeiro, 

no Colégio Bartolomeu Dias.  

 

No dia 21 de Janeiro decorrerá  a 3ª sessão 

de formação de docentes no Agrupamento de 

Escolas da Póvoa de Santa Iria, desta vez so-

bre o processo de aquisição de Leitura e Es-

crita.  

Disfagia: Dificuldade na deglu-

tição dos alimentos. Pode en-

volver dificuldades numa ou 

mais fases da deglutição: oral, 

faríngea e/ou esofágica.  



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  

Confiança 

 

Novos Parceiros 

E STAMOS  NA  W EB  E  NO  F ACEBOOK !   

L ABORATORIO DAF ALA . PT  

Tel: 219 330 972 

Tlm.: 963 667 261  

     geral.odivelas@laboratoriodafala.pt 


