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Lab Notícias 
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Interesse 

 Regresso ao 

trabalho… 

 Formação Bullying 

 Importância do 

Rastreio 

 

Depois dos “banhos” de sol, do 

cheiro a maresia e dos 

mergulhos na piscina, chegou a 

altura de regressar ao trabalho 

quer para os mais pequenos quer 

para os graúdos.  

Para que seja possível continuar 

a prestar um serviço de 

excelência, a equipa do LabFala 

reuniu-se no Ever Caparica 

Beach & Conference Hotel****, 

com o intuito de definir objetivos 

e delinear estratégias para o 

próximo ano! 

 

 

 

 

 

 

Regresso ao trabalho… 

Laboratório 

da Fala, 

Labfala, Lda 

Volume IX 

Setembro 2015 

Edição Trimestral 

 

 

Nesta Edição 

 Workshops e 

Formações 

 Nós Recomendamos 

 Ações a desenvolver 

 Protocolos e 

Parcerias 

 A empresa 

 

 

Apesar da longa reunião, 

houve algum tempo para 

descontrair e para um brinde 

ao novo ano-letivo…Que seja 

um ano-letivo de sucesso 

para todos os utentes 

(crianças e adultos) que 

ajudamos diariamente! 



 

  

Bullying 

 

No passado dia 23 de Setembro 

realizou-se a 1ª Edição da 

Formação Bullying, conduzida 

pela Psicóloga Soraia Cristo, 

colaboradora do Laboratório da 

Fala. Esta formação teve lugar 

no Agrupamento de Escolas do 

Forte da Casa, um dos nossos 

mais recentes parceiros.  

Há algum tempo que esta 

formação tem vindo a ser 

bastante solicitada por se tratar 

de um tema extremamente atual 

e preocupante para a 

comunidade docente. 

 

 

 

 

O feedback foi bastante positivo 

e a partilha de experiências e 

opiniões por parte dos 

professores deram origem a um 

debate muito enriquecedor para 

todos os intervenientes.  

 

 

 

Comunicar,  

Falar e Saber Falar 

Esta formação, muito solicitada 

pelos nossos parceiros, foi 

novamente realizada, mas desta 

vez na margem sul do Tejo. 

Decorreu no Colégio Parque do 

Falcão no Seixal, no dia 2 de 

Setembro e destinou-se a 

docentes do colégio. 

Esta foi a primeira formação 

realizada pelo Laboratório da 

Fala a sul do Tejo e foi um 

sucesso!  

 

 

 

 

Higiene e Prevenção Vocal 

Os auxiliares e docentes da 

Associação Luís Pereira da Mota 

estiveram presentes na formação 

realizada nesta instituição no 

dia 8 de Setembro.  

Fomos, uma vez mais, muito 

bem recebidos nesta instituição e 

esperamos que este momento de 

partilha de conhecimentos 

permita aos professores melhor 

cuidar da sua ferramenta de 

trabalho: a voz. 

 

 

 

 

Nós 

Recomendamos 

Se o seu filho/aluno entrou 

para o 1º ano, pode ajudá-lo 

no processo 

importantíssimo da 

aprendizagem da leitura e 

da escrita! 

Sabia que a consciência 

fonológica é uma 

“ferramenta” indispensável 

para aprender a ler e a 

escrever? A consciência 

fonológica é a capacidade de 

refletir sobre as unidades 

da língua  

Quanto mais eficaz for a 

consciência fonológica da 

criança, mais facilidade 

terá em aprender a ler e a 

escrever! 

Para estimular a 

consciência fonológica do 

seu filho/aluno, poderá 

pedir-lhe para: 

 dividir palavras em 

sílabas. Pode recorrer a 

instrumentos musicais. O 

ritmo ajuda! 

 dizer palavras que 

rimam. “Diz-me uma 

palavra que rime com 

caracol.”  

 dizer palavras que 

comecem ou acabem por 

determinada sílaba. “Vamos 

dizer palavras que comecem 

por BA…” 

 

 dizer palavras que 

comecem por determinado 

som. “Vamos dizer palavras 

que comessem com o som 

ssssss…” 
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Com o início do novo ano letivo 

nunca é demais relembrar a 

importância que a realização de 

um rastreio poderá ter. 

 

 

 

 

 

 

O rastreio permite despistar e 

detetar de forma precoce casos 

que necessitem de uma 

avaliação mais detalhada e de 

um possível acompanhamento 

clínico, considerando a 

linguagem/fala/comunicação e 

aspetos coassociados. O rastreio 

não é um diagnóstico, nem tão 

pouco dispensa uma avaliação 

clínica – processo bem mais 

exaustivo, detalhado e objetivo - 

para confirmação de um 

diagnóstico. 

 

No caso das crianças, quanto 

mais precocemente forem 

sinalizadas melhor será o seu 

prognóstico. São inúmeros os 

estudos científicos que provam 

que, ainda nos dias de hoje, 

existe uma elevada percentagem 

de crianças que apenas são 

rastreadas e/ou avaliadas após 

entrada no 1º ciclo, levando a 

que muitas delas acumulem 

dificuldades na linguagem oral 

e/ou fala com posteriores 

dificuldades ao nível da 

aquisição e desenvolvimento da 

linguagem escrita (leitura e 

escrita). Consequentemente 

haverá repercussões no 

desempenho e sucesso escolar 

destas crianças que pode atingir 

os planos emocional, pessoal e 

social a um nível bastante grave, 

podendo, inclusive, comprometer 

o seu futuro e oportunidades no 

plano profissional.  

Neste sentido, o rastreio é um 

importante potenciador de uma 

ação mais rápida face ao 

estabelecimento de um 

diagnóstico e, mais importante 

que isso, face ao início de um 

trabalho sistematizado, dirigido 

e fundamentado sobre e nas 

dificuldades da criança, após 

avaliação em Terapia da Fala. 

 

No LabFala, os rastreios são 

GRATUITOS para os nossos 

parceiros. Em caso de dúvidas, 

solicite o seu. Estamos 

disponíveis para o/a esclarecer. 

 

Ações a 

Desenvolver 

 

Outubro 

Workshop Sinais de Alerta 

no Colégio Integrado Monte 

Maior (9 Out.), 

Cachoeirinhos (15 Out.), 

Colégio Parque Falcão (23 

Out.), Associação Luís 

Pereira da Mota (28 Out.) 

 

Formação Voz Infantil na 

Associação Luís Pereira da 

Mota (14 Out.) 

 

Formação Bullying no 

Agrupamento de Escolas da 

Póvoa de Santa Iria (29 

Out.) 

 

Novembro 

Formação Higiene e 

Prevenção Vocal no Colégio 

Parque Falcão (4 Nov.) e 

Associação Luís Pereira da 

Mota (20 Nov.) 

 

Formação Desenvolvimento 

e Avaliação da Linguagem 

na Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela (7 

Nov.) 

 

Workshop Sinais de Alerta 

no Externato Megakids (17 

Nov.) 

 

Formação Comunicar, Falar 

e Saber Falar na Caixa 

Geral de Depósitos (25 

Nov.) 

 

Dezembro 

Formação Comunicar, Falar 

e Saber Falar na Associação 

Move-te + (2 Dez.) 

 

Formação Dislexia no 

Colégio Integrado Monte 

Maior (22 Dez.) 

 

Formação Higiene e 

Prevenção Vocal no 

Agrupamento de Escolas do 

Forte da Casa (28 Dez.) 
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Protocolos e Parcerias 

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 

  

 

  

  

 

  

  

 

Colégio Piano Mágico 

ESTAMOS NA WEB E NO FACEBOOK!  

  

  

LABFALA.PT 

A equipa… Venha conhecer-nos! 

Laboratório da 
Fala,  

LabFala,  
LDA 


