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Editorial
O LabFala, Lda inicia com este número a divulgação periódica das suas atividades
no âmbito da prevenção, intervenção e formação em problemas de comunicação
e linguagem, de fala e de voz.
Estas atividades desenvolvem-se junto de parceiros sociais ou individuais e tem como
objetivo a melhoria das condições de comunicação da população em idade escolar
e pré-escolar, assim como da população adulta com particular atenção para os
problemas de voz e as situações de limitação de comunicação provocadas por
alterações neurológicas.
Conheça as nossas atividades e colabore connosco!
Comunicar é essencial para o ser humano. As limitações
na capacidade de uso da linguagem, da fala ou da voz

Jantar de Natal

reduzem as iniciativas comunicativas e a capacidade de
interação, dificultando a atividade e a participação em
atividades da família e da comunidade.
A Terapia da Fala, em conjunto com outros profissionais de
saúde, intervém par melhorar situações de comunicação.

Assinatura de Protocolos
Foram já assinados protocolos
com algumas instituições. O
primeiro protocolo foi assinado
com a Camara de Loures no
dia 25/01/2013 (ver foto) e visa
a divulgação de atividades do
LabFala, Lda, no âmbito da
intervenção junto das escolas
do concelho. Pretende-se com
este protocolo que a vertente
educativa da Câmara seja
continuada, garantindo à

população em idade
escolar e pré-escolar um
acompanhamento que se
estende às necessidades de
Terapia da Fala e de
cooperação entre
terapeutas da fala e
professores no atendimento
a crianças com problemas
de fala e de linguagem.

•••
Realizou-se no dia 10 de
Dezembro de 2012 o
jantar anual de Natal do
LAbFala.
O jantar reuniu todos os
colaboradores do
Laboratório, numa
celebração do espírito
de equipe que
fundamenta as ações
que tem vindo a ser
desenvolvidas.
Foi apresentada no
jantar a Agenda do
Laboratório para o ano
de 2013.

Manual do
Laboratório

Fig. 1 Assinatura de protocolo com
a Câmara de Loures

O segundo protocolo foi
assinado com a Associação
Move-te Mais, no dia
7/03/2013. Esta associação
encontra-se sediada na
Faculdade de Medicina de
Lisboa e é da responsabilidade
de estudantes que
desenvolvem ações de apoio
a populações desfavorecidas.
Ao abrigo deste protocolo foi
já desenvolvida uma ação de
formação ( ver foto) para
estudantes da Faculdade de
Medicina de Lisboa (notícia
abaixo).

Fig. 2 Formação na Faculdade de
Medicina

Este manual pretende
dar oportunidade aos
utentes, familiares dos
mesmos, assim como a
Terapeutas da Fala ou
outros profissionais, de
conhecer o Laboratório
da Fala e o principal
serviço que disponibiliza:
a Terapia da Fala.
O manual está dividido
em duas partes. Na
primeira parte “O
Laboratório da Fala”,
descreve-se Quem
Somos, O que Fazemos,
Porquê Escolher os Nossos
Serviços, Onde Estamos,
Contactos e Acordos.
Estas informações estão
diretamente
relacionadas com o
funcionamento da
empresa e equipa
integrante.
A segunda parte, “A
Terapia da Fala”, aborda
o conceito deste ramo
da saúde, a sua
importância, locais onde
existe esta valência e as
áreas de intervenção do
Terapeuta da Fala, assim
como as perturbações ou
patologias relacionadas
com cada uma delas e
algumas orientações de
intervenção. ( peça o
Manual no LabFala).

Rastreios de
Linguagem
A realização de rastreios
permite detetar possíveis
perturbações/patologias
que sejam alvo de
intervenção do Terapeuta
da Fala. Desta maneira,
poder-se-á intervir o quanto
antes, prevenindo-se
possíveis complicações
futuras.

Rastreios realizados
Linguagem
Nov/Dez 2012 - APAC
Fev. 2013
Colégio Bartolomeu Dias
Colégio Mega-Kids
Audição
25 Fev 2013
Sede - Póvoa de Santa Iria
ao abrigo do protocolo
com a Empresa Amplifon.

Rastreios a realizar
Linguagem
Abril de 2013
Agrupamentos de escolas
da Câmara Municipal de
Odivelas .

Formação
Atualmente são
privilegiados os métodos
educacionais que
permitem uma formação
contínua do profissional,
tendo em conta uma
sociedade em constante
mudança.
O Laboratório da Fala
planeia e realiza
formações abordando
áreas da Terapia da Fala,
úteis para a prática
profissional de educadores
de infância, professores,
médicos, advogados, e
outros. Promove ainda
workshops para o público
em geral, divulgando
informação importante na
área da comunicação,
fala e linguagem, como
por exemplo, auxiliando os
pais no desenvolvimento
de competências de
estimulação da linguagem
da sua criança.
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Ações Programadas

Dia Europeu
da Terapia da Fala

Comunicar, Falar e Saber
Falar
9/03/13 : Faculdade de
Medicina de Lisboa

Higiene e Prevenção vocal
para Docentes
18 e 19/03/13: Colégio Monte
Maior

Higiene e Prevenção vocal
para Docentes
20/03/13: Camara Municipal
Odivelas

Dislexia
Dia 21/03/13: Agrupamento
Loures 1
Dia: 22/03/13: Agrupamento
João Villaret

6 de Março - O LabFala ,
Lda colaborou nas ações
que em toda a Europa
anualmente celebram o dia
da Terapia da Fala,
O folheto acima foi
elaborado com o objetivo
de dar a conhecer o papel
dos Terapeutas da Fala e
sensibilizar o púbico para o
recurso a esses profissionais
sempre que se identifiquem
problemas na criança em
idade escolar e préescolar.

