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Fundação Serviço de Pedagogia Curativa de Grisões

Orientação para os encarregados de educação durante a terapia da fala
Por ocasião de uma entrevista com um/uma terapeuta da fala e, eventualmente, com outros
intervenientes foi decidido que o seu filho/a sua filha tinha de fazer uma terapia de fala.
- No caso da terapia da fala trata-se de uma terapia individual que se adapta às
necessidades do seu filho/da sua filha.
O/a terapeuta da fala decide, após a clarificação, quais são os objetivos que
prosseguirá na terapia. Durante a terapia, estes objetivos serão discutidos
frequentemente e, juntamente convosco, adaptados às novas circunstâncias.
- Por favor, informem, como encarregados de educação, o/a terapeuta da fala sobre
todos os exames feitos por médicos especialistas, esclarecimentos e terapias,
incluindo as terapias de medicina natural, anteriores e atuais.
- Um bom contacto entre os encarregados de educação e o/a terapeuta da fala é
muito útil para o desenvolvimento da terapia. De grande valor são as visitas periódicas
efetuadas durante as aulas.
Se durante a terapia surgirem perguntas ou problemas, por favor exponha-os de
imediato ao/à profissional.
- A colaboração dos professores / dos educadores de infância e de outros
profissionais é muito importante para o sucesso da terapia. Conversações em comum
serão combinadas com os intervenientes, de acordo com as necessidades.
- Os jogos e os exercícios que puderem ser feitos em casa são um apoio valioso. O/a
terapeuta da fala dar-lhe-á as informações precisas.
- Para um desenvolvimento exitoso da terapia, a assistência frequente às lições é
muito importante. As ausências deverão ser comunicadas, o mais atempadamente
possível, ao/à terapeuta da fala. As ausências não justificadas serão participadas à
Direção da Escola e, quando muito, compensadas com uma contribuição nos custos,
a pagar pelos Encarregados de Educação.
- Os representantes legais concordam com a terapia e a presente orientação.

Local / data:

Assinatura dos encarregados de educação
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