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Para quem 

Os nossos serviços de logopedia e psicomotricidade destinam-se aos alunos do 1º ao 11º Harmos (pré-escola, 

escola primária e ciclo de orientação) 

As nossas prestações 

A psicologia 

Os psicólogos podem ajudar os alunos com dificuldades: 

• a aprender (a ler, a escrever, a memorizar, a concentrar-se...) 

• no comportamento (timidez, agitação…) 

• a gerir emoções 

• de relacionamento (agressividade, tendência para lutar, rejeita outros alunos…) 

• com a família (relacionamento com os pais, os irmãos e irmãs, pais separados, luto...) 

• fazendo um balanço para melhor compreender a origem de um problema 

É importante saber que os psicólogos: 

• fazem propostas, mas não tomam decisões 

• podem ajudar a desbloquear situações que provocam muito sofrimento 

• podem ajudar os alunos na aprendizagem escolar 

• podem também dar conselhos aos pais e aos professores 

• também estão disponíveis para ajudar os pais em trocas de ideias e encontros 

A Psicomotricidade 

Os psicomotricistas podem ajudar os alunos com dificuldades: 

• na execução de determinados movimentos, com o equilíbrio, na coordenação dos gestos,... 

• de tonificação (lentidão, gestos moles, ou pelo contrário: brusco, impulsivo) 

• de lateralidade (hesita a escrever com a mão esquerda ou direita, confunde esquerda e direita) 

• de orientação no espaço (não consegue reproduzir um desenho ou uma construção, não se orienta 
num mapa) 

• orientação no tempo (confunde antes com depois, não se orienta no dia, na semana, com ritmos,...) 

• de falta de confiança 

• de grafomotricidade (escrever de forma legível) 

• na gestão das emoções 

A Logopedia 

Os Logopedistas podem ajudar os alunos com dificuldades: 

• a exprimir-se (em francês e na sua língua materna) 

• a pronunciar certos sons ou certas palavras 

• a construir frases de forma correcta 

• a aprender novo vocabulário 

• a perceber o que lhes é dito oralmente 

• de gaguez 

• a aprender a ler e a compreender um texto 

• a produzir um texto escrito (ortografia) 
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• de raciocínio matemático 

• de dificuldade a engolir (as crianças são referidas pelo ortodontista) 

▪ Os(as) logopedistas, psicólogos e psicomotricistas são obrigados por lei a guardar segredo profissional e 
apenas podem transmitir informações necessárias para os professores com o acordo dos pais. 

Como fazer um pedido 

Para fazer um pedido de ajuda de logopedia, psicologia ou psicomotricidade, é necessário completar um 

formulário de inscrição, que encontrará no site www.slppi.ch ou no site https://www.fr.ch/dics/formation-et-

ecoles/4-15-ans/services-de-logopedie-psychologie-et-psychomotricite. 

▪ Também pode dirigir-se ao professor dos seus filhos ou aos terapeutas (logopedistas, psicólogos ou 
psicomotricistas) da escola para saber como completar o formulário de inscrição. 

▪ Deve então enviar o formulário de inscrição para a morada: 

SLPPI 

Rte de Moncor 14 

1752Villars-sur-Glâne 

▪ Se o pedido de ajuda de logopedia, psicologia ou psicomotricidade for aceite pela Direcção do SIPLP, a 
prestação é, então, gratuita e receberá uma confirmação por escrito. Para uma prestação em psicologia 
ou logopedia, deve contactar os terapeutas; para uma requisição de psicomotricidade, será contactado 
pelos próprios terapeutas. 

Processo 

▪ Regra geral os terapeutas começam por realizar um balanço para analisar e avaliar a situação. 
Dependendo dos resultados do balanço, poderá receber uma proposta de acompanhamento. 

Interpretação 

▪ Se não fala ou não compreende suficientemente francês, os terapeutas (logopedistas, psicólogos ou 

psicomotricistas) podem requisitar um intérprete que fala a sua língua. 

Terapeutas na escola dos seus filhos (escola de Lentigny) 

▪ Se precisar de informações, pode dirigir-se directamente a: 

Madame Florence Faucon, logopedista, disponível através do número 026 470 90 76. 

Madame Manon Ngoy, psicóloga, disponível através do número 026 470 90 76. 

Madame Sandra Bonnard, psicomotricista, disponível através do número 026 407 38 63 (os psicomotricistas 

deste serviço trabalham em Villars-sur-Glâne) 

ou no 

Secretariado do SLPPI através do 026 407 38 62 
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