
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Lab Notícias Lab Notícias 
Pontos de 

Interesse 

 O início do ano 

letivo 2016/17 

 Compras ao Luar 

 Espaço LabJúnior 

 LabEntrevista 

 Para refletir… 

 

Laboratório 

da Fala, 

Labfala, Lda 

Volume XII 

Setembro 2016 

Edição Trimestral 

 

 

Nesta Edição 

 Workshops e 

Formações 

 Nós Recomendamos 

 Ações a desenvolver 

 Protocolos e 

Parcerias 

 A empresa 

 

 Nesta edição 

 Workshops e 

Formações 

 Comemorações 

 Deteção precoce da 

Surdez 

 Nós Recomendamos 

 Agenda 

 Protocolos e Parcerias 

 

Acabaram-se as férias e depois de muito sol, praia e mergulhos, chegou a 

hora de trabalhar com afinco para mais um ano letivo que se inicia.  

Como é habitual, a equipa LabFala reuniu-se para assistir a diversas 

formações, assim como apresentar e analisar conjuntamente o seu plano 

de atividades para o ano letivo 2016/17 e debater outros assuntos inerentes 

ao crescimento e sustentabilidade da empresa. Este encontro decorreu no 

dia 9 de setembro de 2016 no Ever Caparica Beach & Conference 

Hotel****.  

No período da manhã, vários 

elementos da equipa 

realizaram formações sobre 

práticas clínicas atuais, 

momento que incluiu ainda 

dois convidados especiais (aos 

quais muito agradecemos a 

presença): Prof. Doutora 

Isabel Amaral e Prof. Doutor 

Rafael Pereira. 

Foi, na verdade, um dia bastante 

reflexivo e produtivo, no qual 

também não faltaram momentos de 

convívio e descontração. Agora, 

mãos à obra para mais um ano que 

se prevê de muito trabalho! 
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Foi com muito gosto que, o Labfala participou em mais 

uma edição do evento COMPRAS AO LUAR, decorrido 

no dia 24 de junho de 2016, organizado e promovido 

pela Câmara Municipal de Odivelas. A noite esteve 

recheada de jogos, modelagem de balões, pinturas 

faciais, inúmeros rastreios e informações de caráter 

preventivo partilhadas com quem procurou a equipa 

no âmbito deste evento!... Venha à próxima edição, pois 

esta foi, sem dúvida, um sucesso. 
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Formações e Workshops 

 

Outubro: 
 

08/10 - Promover a Saúde 

vocal no Profissional de 

Educação (Agrupamento 

Forte da Casa) 

 

12/10 – Pré-Requisitos 

Escrita&Leitura 

(Agrupamento Nº1 Escolas 

da Póvoa de Santa Iria) 

 

17/10 – Pré-Requisitos 

Escrita&Leitura 

(Associação Luís Pereira da 

Mota) 

 

19/10 e 26/10  – Aquisição, 

Desenvolvimento, 

Avaliação e intervenção na 

Linguagem Oral e Escrita 

(CENFORES, Loures) 

 

Novembro: 
 

02/11, 09/11, 16/11, 23/11 e 

30/11 – Aquisição, 

Desenvolvimento, 

Avaliação e intervenção na 

Linguagem Oral e Escrita 

(CENFORES) 

 

05/11 –Promover a Saúde 

vocal no Profissional de 

Educação (Agrupamento 

Forte da Casa) 

 

 

Agenda  

Formações/ 

Workshops 

 

Setembro: 
 

21- Dia Mundial do 

Doente de Alzheimer 

25 - Dia Mundial do 

Surdo 

 

Outubro: 
 

1 - Dia Internacional do 

Idoso 

16- Dia Mundial da 

Alimentação 

20- Dia Nacional da 

Paralisia Cerebral 

22- Dia Mundial de 

sensibilização da Gaguez 

29- Dia Mundial do AVC 

 

Novembro: 
 

15 - Dia Nacional da 

Língua Gestual 

Portuguesa 

17 - Dia Mundial da 

Prematuridade 

20- Dia Internacional 

dos Direitos da Criança 

Compras ao Luar 

No mês de maio de 2016, o Labfala 

realizou o Módulo VI da formação 

creditada - Linguagem Oral e 

Escrita na Perspetiva do 

Docente, nos Agrupamentos Nº1 

de Loures e João Villaret. 

Nós acreditamos que a frequência 

de formações diferenciadas e, 

sobretudo, creditadas favorece o 

maior desempenho e valorização 

profissional dos formandos. 

Foram dias intensos de formação, 

com muita partilha de conhecimento, 

troca de experiências e atividades 

práticas, nas quais todos os docentes 

participaram ativamente e com boa 

disposição. 

Em nome da equipa Labfala, os 

nossos agradecimentos à Direção dos 

Agrupamentos envolvidos e a todos 

os formandos.  

 

Rastreios em Terapia da Fala Pinturas Faciais Modelagem de Balões 



em prol do neonatal. No entanto, 

patologias como a otite serosa 

podem manifestar-se ao longo da 

infância, logo o rastreio pré-escolar 

não deve ser negligenciado. A boa 

notícia é que, apesar de a 

legislação não ser clara, é 

meritória a resposta atualmente 

dada pelas maternidades e 

serviços de Neonatologia 

nacionais através da 

implementação de programas de 

Rastreio Auditivo Neonatal 

Universal (RANU) por parte de 

entidades como a presidida por 

António Saraiva - Grupo de 

Rastreio e Intervenção da Surdez 

Infantil (GRISI). Um trabalho que 

marca a diferença no diagnóstico e 

reabilitação precoce de crianças. 

que, tal como os seus pares, 

merecem as ferramentas 

linguísticas necessárias a uma boa 

aprendizagem escolar. 
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Nós 

recomendamos: 

 

Aos pais e cuidadores 

que estejam atentos a 

eventuais alterações 

auditivas nas suas 

crianças; 

A deteção de 

comportamentos 

preditores como falar 

alto, pedir para 

repetir, começar a 

falar tardiamente, 

trocar sons, não 

compreender o que 

lhe é dito, 

aproximar-se 

demasiado para 

ouvir, colocar a 

televisão muito 

alta;  

A procura de 

aconselhamento de 

um ORL 

(Otorrinolaringologis

ta) no caso de detetar 

alguns dos sinais 

supramencionados; 

O recurso à terapia 

da fala após 

diagnóstico em ORL 

para, através de uma 

intervenção 

adequada, ser 

possível minimizar as 

consequências 

linguísticas e 

articulatórias da 

perda auditiva. 

 

Deteção precoce da surdez 

A audição é um sentido fulcral na 

aquisição da linguagem oral. 

Porém, sabe-se que atualmente 1-3 

crianças em cada mil que nascem 

de parto natural têm uma 

deficiência auditiva média/grave (). 

Antigamente, a identificação 

destas crianças ocorria depois da 

idade crítica de aquisição da 

linguagem, levando a atrasos 

graves que seriam alvo de uma 

intervenção tardia. Foi em 1993 

que surgiram as primeiras 

políticas para a deteção precoce da 

surdez, mas, apesar de se terem 

expandido pelo mundo, continua a 

ser elevado o número de crianças 

que chega ao jardim de infância 

com atrasos de linguagem. 

Acredita-se que, em Portugal, esses 

índices estejam relacionados o 

desuso do rastreio pré-escolar,  

 
O espaço das crianças 

finalmente chegou ao 

Lab Notícias!  

 

Referências: 

http://www.justnews.pt/noticias/ 

http://speech-language-pathology-audiology.advanceweb.com 

 

http://www.justnews.pt/noticias/
http://speech-language-pathology-audiology.advanceweb.com/
http://www.labfala.pt/wp-content/uploads/2016/10/Exercício-do-dado_Mat_Auxiliar-newsletter-12.pdf
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Entrevista do trimestre 

Enquadramento - O G. é uma criança com 5A e 7M que foi avaliada 

pela primeira vez pelo Labfala em janeiro de 2016, tendo iniciado 

intervenção em terapia da fala devido a uma Perturbação dos Sons da 

Fala de caráter fonético. Em setembro do corrente ano recebeu o Diploma 

de Alta. 

Terapeuta da Fala (TF): O que 

sentiu antes e depois da terapia 

relativamente às dificuldades do 

G.? 

S. (mãe do G.): Antes da terapia, o 

G. era trapalhão e não conseguia 

pronunciar algumas palavras, 

nomeadamente com /l/ e /r/. Depois 

do início da terapia, a evolução foi 

aparecendo e, com muito trabalho 

da terapeuta, ajuda da educadora e 

nossa (em casa), ele foi aprendendo 

a articular as palavras com clareza. 

 

TF: O que a surpreendeu mais no 

processo terapêutico? 

S.: Nunca imaginei que em apenas 

6 meses, com 1 sessão por semana, 

fosse possível. 

TF: Recomendaria os nossos 

serviços? 

S.: Sim, e friso que tudo é possível 

com estes profissionais, porque em 

6 meses o G. aprendeu a falar 

corretamente. 

 

Terapeuta 
da Fala

Família

Utente

Educador

/Professor

Para Refletir: 

Não nos podemos esquecer que todas 

as crianças são diferentes e têm o 

seu próprio ritmo de 

aprendizagem. No entanto, quando 

existe um trabalho de equipa entre os 

principais parceiros comunicativos 

das crianças, o seu sucesso se torna 

evidente e mais rápido! 

Sucesso 

 Terapêutico 

Se é um 

pai/mãe, 

professor/ 

educador 

atento, visite os 

seguintes sites 

recomendados 

por nós: 
 

1) 
http://www.ju

nior.te.pt/serv

lets/Home 

 

2) 

http://cvc.instit

uto-camoes.pt/ 

 

http://www.junior.te.pt/servlets/Home
http://www.junior.te.pt/servlets/Home
http://www.junior.te.pt/servlets/Home
http://cvc.instituto-camoes.pt/
http://cvc.instituto-camoes.pt/


 

 

 

 

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 

  

 

  

  

 

  

  

 

Estamos na Web e no Facebook! 

LABFALA.PT 
  

  

A equipa Labfala deseja a todos um 

excelente ano letivo 2016/17 

Laboratório da 
Fala,  

LabFala,  
LDA 

Protocolos e Parcerias 

Novas parcerias: 

 

  

 No dia 1 de Junho, o LabFala comemorou 7 

anos de existência no mercado, com um 

crescimento exponencial baseado em 

trabalho, compromisso, qualidade, inovação, 

dedicação e empenho. Contamos com 

profissionais qualificados, capazes de 

atender às necessidades específicas de quem 

nos procura.  

 

Queremos agradecer a todos os 

utentes, parceiros e colaboradores que 

têm confiado no trabalho do LabFala e 

que têm feito desta empresa, ao longo 

do tempo, aquilo que é hoje. Muito 

obrigado a todos! 
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