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Como nos diz o velho ditado popular “de pequenino seComo nos diz o velho ditado popular “de pequenino se
torce o pepino”, também ao nível científico estátorce o pepino”, também ao nível científico está
provado que os primeiros anos de vida da criança sãoprovado que os primeiros anos de vida da criança são
fulcrais para o seu desenvolvimento, podendo estes terfulcrais para o seu desenvolvimento, podendo estes ter
efeitos determinantes ao longo da sua vida para o bemefeitos determinantes ao longo da sua vida para o bem
ou para o mal. É essencial intervir o maisou para o mal. É essencial intervir o mais
precocemente possível, pois é nos primeiros anos deprecocemente possível, pois é nos primeiros anos de
vida da criança se podem potenciar alteraçõesvida da criança se podem potenciar alterações
determinantes no seu desenvolvimento global.Sendo adeterminantes no seu desenvolvimento global.Sendo a
família um elemento fundamental na vida da criança afamília um elemento fundamental na vida da criança a
Intervenção Precoce (IP) definida pelo SistemaIntervenção Precoce (IP) definida pelo Sistema
Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI) como umNacional de Intervenção Precoce (SNIPI) como um
modelo centrado na família vem neste sentido apoiar emodelo centrado na família vem neste sentido apoiar e
fortalecer as auto competências da famíliafortalecer as auto competências da família
capacitando-a e corresponsabilizando-a no sentido decapacitando-a e corresponsabilizando-a no sentido de
potenciar a melhoria da interação familiar.A IP edificapotenciar a melhoria da interação familiar.A IP edifica
e providencia apoio e recursos para ajudar a família ee providencia apoio e recursos para ajudar a família e
cuidadores a melhorar o desenvolvimento ecuidadores a melhorar o desenvolvimento e
aprendizagem das crianças através de oportunidadesaprendizagem das crianças através de oportunidades
de aprendizagens nas suas rotinas diárias.É, pois,de aprendizagens nas suas rotinas diárias.É, pois,
através de interações dinâmicas da criança com o seuatravés de interações dinâmicas da criança com o seu
meio ambiente, família/cuidadores e pares, ao longo domeio ambiente, família/cuidadores e pares, ao longo do
tempo e nas rotinas do quotidiano que a criança setempo e nas rotinas do quotidiano que a criança se
desenvolve. E não em sessões especiais, cenáriosdesenvolve. E não em sessões especiais, cenários
artificiais e repetições condensadas.A casa e o jardimartificiais e repetições condensadas.A casa e o jardim
de Infância são contextos motivadores para a criançade Infância são contextos motivadores para a criança
(envolvimento), onde existem oportunidades de(envolvimento), onde existem oportunidades de
aprendizagem (frequência e intensidade), adequadosaprendizagem (frequência e intensidade), adequados
ao seu desenvolvimento. Estas aprendizagensao seu desenvolvimento. Estas aprendizagens
decorrem entre as visitas dos profissionais da IPdecorrem entre as visitas dos profissionais da IP ..   
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NOVEMBRO: 

DIA NACIONAL DO

TERAPEUTA DA FALA

(14)

DEZEMBRO: 

DIA INTERNACIONAL DA

PESSOA COM

DEFICIÊNCIA (3)

O que está a acontecer no
AEIDH

Profissionais estes de diferentes áreas disciplinares que, em
conjunto com as famílias, avaliam, elaboram e executam
programas individualizados em função do diagnóstico da
situação.Partilhando estratégias com a família e cuidadores,
cujo objetivo é alcançar objetivos de aprendizagem
específicos, no contexto das atividades diárias, das rotinas
em casa, no jardim de infância e na comunidade.Os
profissionais e a família desenvolvem um plano de
intervenção individualizado (“feito à medida”) baseado nas
preocupações, prioridades e recursos da mesma.Estes
profissionais fazem parte de uma equipa multidisciplinar
atuando de forma transdisciplinar, pois nenhum saber é mais
importante do que o outro. Cada profissional assume o
compromisso de partilha, transferência e apropriação de
saberes, esbatendo as fronteiras entre as diferentes áreas
disciplinares. A ELI do Porto Ocidental prima que cada
elemento da sua equipa seja uma “laçada” em que os
saberes se entrelaçam e se fundem uns nos outros, tal como
as cores, como se exemplifica na rosácea que traduz a nossa
equipa.
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SUSANA VASCONCELOS

MARGARIDA AMORIM 
TERAPEUTAS DA FALA

No dia 14 de novembro assinalou-se o Dia Nacional Do

Terapeuta Da Fala.  O Terapeuta da Fala é um profissional

de saúde que trabalha muito mais do que a fala, é

responsável pelo “desenvolvimento de atividades no

âmbito da prevenção, avaliação e tratamento das

perturbações da comunicação humana, englobando não só

todas as funções associadas à compreensão e expressão

da linguagem oral e escrita, mas também outras formas de

comunicação não-verbal”, acrescendo as perturbações

relacionadas com a deglutição e alimentação.O Terapeuta

da Fala em contexto escolar assume particular relevância

dada a estreita relação das competências comunicativas e

linguísticas, com a aprendizagem e com a interação social. 

É importante não esquecer que
cada criança tem o seu ritmo,
no entanto, os sinais de alerta

devem ser valorizados na
deteção precoce de dificuldades

de aprendizagem. 

Assim, gostaríamos de reforçar a partilha da

Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala que

alerta para as dificuldades de aprendizagem,

nomeadamente para as perturbações da leitura e da

escrita que frequentemente, estão relacionadas com

défices na linguagem.Para a aprendizagem é

essencial competências ao nível dos domínios

cognitivo, sensório-motor e linguístico. Na linguagem,

a criança deve ter um bom desenvolvimento

semântico, fonológico, morfossintático e

pragmático:- A semântica é a área que permite

extrair o significado do que o aluno lê, integrá-lo e

associá-lo ao seu léxico, mas também desenvolver

um tópico ou assunto.- A morfossintaxe permite

reconhecer as palavras na frase, a forma como se

relacionam entre si, o papel dos sinais de pontuação,

organizar ideias e estruturá-las no espaço e tempo.-

A fonologia é a capacidade de perceber que as letras

representam sons da fala, que a fala é um continuo

sonoro que se divide em frases, constituídas por

palavras, que por sua vez são formadas por sílabas e

estas por unidades menores a que chamamos

fonemas.- A pragmática corresponde à forma como a

linguagem é utilizada para expressar pensamentos,

ideias, desejos, mas também na compreensão de

duplos sentidos/ linguagem figurativa.As terapeutas

da fala do agrupamento estão disponíveis para

esclarecer qualquer dúvida sobre este tema. 

SINAIS DE ALERTA

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ORAL TARDIA;

DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DOS SONS DA FALA, ALÉM DO ESPERADO PARA A IDADE;

DIFICULDADE EM SABER OS NOMES DE CORES, PESSOAS, OBJETOS E/OU LUGARES;

DIFICULDADE NA EVOCAÇÃO E NA DEFINIÇÃO DE PALAVRAS;

DIFICULDADE NA NOMEAÇÃO DE IMAGENS;

DIFICULDADE EM MEMORIZAR CANÇÕES, LENGALENGAS E RECONTAR UMA HISTÓRIA;

DIFICULDADE EM PERCEBER QUE AS FRASES SÃO FORMADAS POR PALAVRAS;

DIFICULDADE EM COMPREENDER QUE AS PALAVRAS SE PODEM SEGMENTAR EM SÍLABAS E FONEMAS (SONS);

DIFICULDADE EM DISTINGUIR GRAFICAMENTE AS LETRAS OU ESCRITA DE PALAVRAS EM ESPELHO;

DIFICULDADE EM FAZER A RELAÇÃO GRAFEMA-FONEMA;

DIFICULDADE NA DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA DOS SONS DA FALA;

LEITURA LENTA COM REDUZIDA EXPRESSIVIDADE E COM POUCO RITMO;

ERROS NA ESCRITA REFERENTES À PONTUAÇÃO E/OU ACENTUAÇÃO, JUNÇÃO OU SEPARAÇÃO DE PALAVRAS

INADEQUADAMENTE;

OMISSÃO DE LETRAS, ADIÇÃO DE LETRAS, SÍLABAS OU PALAVRAS OU INVERSÃO DE LETRAS NAS PALAVRAS;

LEITURA LITERAL DE PALAVRAS OU LEITURA DEDUTIVA (TENTA ADIVINHAR A PALAVRA NÃO TENDO EM CONTA

O TEXTO);

DIFICULDADE NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS;

DIFICULDADE EM EXPLORAR E DESENVOLVER UM TEMA;

DIFICULDADE EM ORGANIZAR PELA ORDEM DE ACONTECIMENTOS;

RECUSA OU INSISTÊNCIA EM ADIAR AS TAREFAS DE LEITURA E ESCRITA;

HISTÓRIA FAMILIAR DE DIFICULDADES DE LEITURA E ORTOGRAFIA NOUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA.


