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Abertura da nova delegação do Laboratório da Fala 

Margem Sul do Tejo - Stª Marta do Pinhal, Corroios 

Seguindo uma política de cres-

cimento, considerámos como 

meta para este ano a expan-

são do Laboratório para a Zo-

na Sul do país. Assim,  no dia 

1 de Junho de 2015, o Labo-

ratório da Fala abriu portas na 

Margem Sul do Tejo, em Cor-

roios. Esperamos, com mais 

este grande passo, crescer 

enquanto empresa e permitir 

um atendimento personaliza-

do e mais próximo de quem 

nos procura.   

Esta delegação, cuja missão e 
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valores se mantêm fiéis às 

definidas pela empresa, 

procura aconselhar, orientar e 

e s -

clarecer a população de con-

celhos como Seixal, Almada e 

Sesimbra, face a eventuais 

dúvidas ou problemáticas da 

área de atuação do Terapeuta 

da Fala.  

A par com as restantes dele-

gações, também o Laboratório 

da Margem Sul disponibilizará 

serviços de psicologia para 

quem deles necessitar.  

 

 As novas instalações localizam-se na Rua Santiago Kastner nº21-A em  

Santa Marta do Pinhal, Corroios.   

 

 

Teremos muito gosto em receber-vos nas nossas novas instalações! 
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Dia Mundial da Voz 

No dia 16 de Abril de 2015 

comemorou-se o Dia Mundial 

da Voz. Como empresa dedi-

cada a serviços especializa-

dos em Terapia da Fala não 

poderíamos deixar de apro-

veitar este dia para sensibili-

zar a comunidade sobre os 

cuidados a ter com a Voz! 

 

Desta vez, alertámos a pe-

quenada! Realizámos uma 

Ação de Sensibilização sobre 

Voz Infantil intitulada Vozita 

e Vozeirão - Os amigos da 

Voz, na EB1/JI do Infantado, 

um dos nossos parceiros.  
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Explicámos aos mais peque-

nos em que situações utiliza-

mos a  voz, como é que a a 

voz é produzida, o que faz 

mal e o que faz bem à nossa 

voz e realizámos alguns exer-

cícios que ajudam a relaxar e 

a aquecer a nossa voz.  

 

Foram utilizadas várias es-

tratégias para que as crian-

ças aprendessem, de forma 

divertida, como cuidar da 

No Dia Mundial da Criança resolvemos mimar as crianças por 

nós acompanhadas no âmbito terapêutico, oferecendo-lhes um 

tubo de bolinhas de sabão que inclui, ainda, um jogo na tampa.  
 

A criançada adora fazer bolinhas de sabão! Mas fazer bolinhas de 

sabão não é apenas uma diversão!  Na verdade, é um exercício 

que permite exercitar a musculatura orofacial  e coordenar a fun-

ção respiratória.  
 

Devem orientar a criança a inspirar pelo nariz (podem dizer-lhe 

“puxar” o ar pelo nariz) e deitar foram pela boca quando sopram. 

Não deixem a criança inspirar pela boca antes de soprar! Devem, ainda, pedir-lhe para esticar bem os 

lábios durante o sopro! Toca a fazer muitas bolinhas! 

Nós recomendamos….  
      Bolinhas de sabão! 

Foi um sucesso! As crianças 

adoraram! Assim, contamos 

repetir esta ação de sensibili-

zação no próximo ano, no dia 

mundial da voz, para que 

mais crianças aprendam a 

cuidar das suas pequenas 

grandes  vozes.  

 

 



Ações a Desenvolver Brevemente... 
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Junho 

No dia 30 de Junho realizar-se-á a reunião de equipa 

de final de ano letivo, no Laboratório da Fala da Mar-

gem Sul, com o objetivo de realizar o balanço deste 

ano letivo em todos os seus aspetos, de forma a me-

lhorar cada vez mais a nossa performance, em prol 

do interesse dos utentes e dos nossos parceiros.  

 

 

O Terapeuta da Fala inte-

vém ao nível da Motricidade 

Orofacial e uma das patolo-

gias/perturbações que estão 

associadas a esta área é a 

   Respirador oral 

Consequências da respiração oral: 
 
Alterações na fisionomia da face (queixo retraído para 

trás da linha da testa, alterações na arcada dentária, 

olheiras vincadas, entre outras) 

 

Ausência da filtragem e humidificação do ar 
 

 

Secura na boca 

 

Alterações na mastigação 

 

Dores de cabeça 

 

Formações e Workshops 

No dia 29 de Abril decorreu, no Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria, o último módulo 

da Formação de Linguagem Oral e Escrita na Perspetiva do Docente – Desenvolvimento, 

Avaliação, Diagnóstico e Intervenção, intitulado “Estratégias de Intervenção nas Patolo-

gias da Linguagem Oral e Escrita”.  Foi uma sessão bastante enriquecedora, já que houve bas-

tante espaço para partilha de experiências e esclarecimento de dúvidas. 

Os docentes manifestaram bastante interesse pela temática e, segundo os 

questionários de satisfação, as formações foram de encontro às expetati-

Se é respirador oral, o Terapeuta da 

Fala pode ajudar! 

vas dos mesmos.  

A formação “Comunicar - Falar e Saber Falar” foi uma vez mais bastante solicitada pelos par-

ceiros, tendo sido realizada a 25 de Março a pedido da Associação Move-te Mais, a 26 de Março 

no Colégio Integrado de Monte Maior e a 27 de Março no Agr. de Escolas João Villaret. 

Uma verdadeira maratona de formações mas com resultados bastante positivos., pelo que agradece-

mos a todos o convite e a possibilidade de partilhar convosco um pouco mais acerca desta capaci-

dade fundamental do ser humano, a Comunicação!  



A empresa…Conheça-nos! 

Laboratório 
da Fala,  
LabFala,  

LDA 

   Parceiros do Laboratório da Fala 

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 STAMOS  NA  W EB  E  NO  F ACEBOOK !   

LABFALA . PT  

Tel: 219 330 972 

Tlm.: 963 667 261  

       geral.odivelas@laboratoriodafala.pt 

Delegação  

Margem Sul 

Rua Santiago Kastner 

nº21-A 

2855 - 700 Corroios 

 

Tel: 212 534 415 

Tlm.: 966 274 281 

           geral.msul@labfala.pt 


