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I Jornadas da Educação - Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 

No dia 20 de Fevereiro de 

2015 o LabFala, em parceria 

com a Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela, dinami-

zou as primeiras jornadas de 

educação, abordando o De-

senvolvimento da Linguagem 

em Idade Pré-escolar e os 

seus Sinais de Alerta.    

O primeiro painel foi constituí-

do pela Drª Cristina Vareda e 

Drª Tânia Martins que realiza-

ram uma palestra sobre os 

temas em debate. Contámos, 

também, com a presença de 

vários oradores convidados, 

nomeadamente a Drª Tânia 

Roque (audiologista), a Drª 

Manuela Martins (psicóloga 

clínica/prof. de educação es-

pecial) e a Prof. Drª Ana Mar-

garida Neves (médica pedia-

tra). Foi possível, ainda, ouvir 

testemunhos de educadoras 

de infância, professores do 1º 

Laboratório  
da  

Fala 
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ciclo e encarregados de edu-

cação de crianças acompa-

nhadas em terapia da fala 

pelo LabFala. Houve uma boa 

adesão por parte do público 

que participou ativamente. 

O evento foi ainda alvo de re-

portagem fotográfica, tendo 

sido publicado na Revista 

“Loures Magazine - Odive-

las” (como ilustrado na ima-

gem abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

As jornadas da educação  fo-

ram um sucesso, já que foram 

debatidos temas bastante 

atuais, pelo que se espera que 

sejam as primeiras de muitas 

jornadas realizadas!  
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Dia Europeu da Terapia da Fala 

No dia 6 de Março, comemo-

ra-se o Dia Europeu da Tera-

pia da Fala. Neste dia, David 

Guerreiro, um dos Terapeu-

tas da Fala do LabFala, mar-

cou presença na Edição da 

Manhã da SIC Notícias, para 

uma entrevista sobre a Tera-

pia da Fala e áreas de atua-

ção.  

 

 

 

 

 

 

 

As comemorações estende-

ram-se por todo o país, obje-

tivando a divulgação da pro-

fissão para que mais pesso-

as estejam informadas e 

possam recorrer a um Tera-

peuta da Fala, caso sintam 

necessidade.  
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A Associação Portuguesa de 

Terapeutas da Fala, para assi-

nalar esta data, criou inúmeras 

iniciativas, entre elas a divulga-

ção de um site - oterapeutadafa-

lapodefazeradiferenca.org - per-

mitindo ao público em geral ob-

ter mais informações sobre a 

profissão.  

 

Também o Diário de Notícias 

dedicou uma página da sua 

edição de 6 de Março às 

comemorações do Dia Euro-

peu da Terapia da Fala.  

 

   Perturbações Adquiridas da  

 Comunicação de Ordem Neurológica  

Todos os anos, no Dia Eu-

ropeu da Terapia da Fa-

la, é escolhido um tema de 

destaque, para que todos os 

terapeutas da fala da Euro-

pa, possam debatê-lo.  Este 

ano, o tema escolhido fo-

ram as Perturbações Ad-

quiridas da Comunica-

ção de Origem  

Neurológica.  

s e g u i n t e s  p a t o l o g i a s 

(isoladamente ou coassociadas): 
 

Afasia: Perturbação da lingua-

gem que pode afetar tanto a 
compreensão como a expressão 
oral ou escrita.  

 
Disartria: Dificuldades na produ-
ção de fala devido a alterações 

das estruturas oro-faciais (ex.: 
paralisia de um músculo). 
  
Apraxia do discurso:  Dificulda-

de s   n o  p la ne a men to /
coordenação dos movimentos 
orofaciais necessários para a pro-

dução dos sons da fala.  

Uma perturbação adquiri-

da da comunicação de 
ordem neurológica ocorre 
devido a uma lesão no cére-
bro, como por exemplo, na 

sequência de um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
Traumatismo Crânio Encefá-

lico  (TCE) ou um tumor 
cerebral.  
Devido a estas lesões, o indi-

víduo pode apresentar as 



Ações a Desenvolver Brevemente... 
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Novos Workshops no Labfala... 

Comportamento de Birra na Primeira Infância 

Formadora - Soraia Cristo, Psicóloga colaboradora do Laboratório da Fala 

Nos dias 25, 26 e 27 de Março realizar-se-

á a formação Comunicar no Hospital de 

Santa Maria, através da Associação Move-

te + , no Colégio Integrado Monte Maior e 

no Agrupamento João Villaret, respetiva-

mente.  

Março Abril 

No dia 15 de Abril, o Agrupamento de Escolas da 

Póvoa de Santa Iria, contará com o 4º módulo de 

formação com o tema Estratégias de Inter-

venção.  

No dia 16 de Abril celebra-se o Dia Mundial da 

Voz, pelo que irá decorrer uma ação de sensibili-

zação para crianças com o tema Vozita e Vo-

zeirão – Os Amigos da Voz, na  EB1/JI do 

Infantado.  

O Laboratório da Fala, para além do le-

que de formações que disponibiliza às 

suas entidades parceiras, apostou este 

trimestre nos workshops destinados a 

pais e professores. Uma das novidades 

tem como objetivo auxiliar os pais na 

árdua tarefa de educar e, como não po-

dia faltar, na hora da temível birra.  

A adesão tem sido em 

“massa”, tendo já decorrido 

no Externato MegaKids e no 

Colégio Bartolomeu Dias.   

O Workshop tem-se revelado 

uma mais valia para todos os pais que 

tentam compreender e dar a melhor res-

posta possível perante as birras dos seus 

Ficou interessado(a)?  

Contate-nos!  

pequenotes.  

Para além deste workshop sobre birras, 

planeia-se realizar um sobre Bullying, um 

tema que atinge muitas 

crianças, famílias e pro-

fessores.  

É possível, ainda, sugerir-

nos temas que sejam do 

seu interesse.  



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 

Novos Parceiros 

E ST AMOS  N A  W EB  E  N O  F ACEB OOK !   

LA B FA L A . P T  

Tel: 219 330 972 

Tlm.: 963 667 261  

     geral.odivelas@laboratoriodafala.pt 

Mega Agrupamento nº4-Odivelas 


