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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Nas instituições educacionais infantis, o fonoaudiólogo poderá investigar alterações de linguagem oral, como desvio
fonológico, gagueira e desvio fonético e fonológico, e outros transtornos de linguagem, entre os quais destacam-se, além dos
citados, atraso de linguagem, distúrbios de aprendizagem e afasia.
O candidato deve citar ações educativas que podem ser realizadas pelo fonoaudiólogo na escola, bem como
mencionar a interação com os professores, pais e(ou) familiares e com os alunos, como:
- Promover a discussão sobre o desenvolvimento da fala, linguagem, e audição.
- Estabelecer as relações entre fala, alimentação e respiração e orientar atitudes e procedimentos que possam
favorecer o equilíbrio entre essas funções.
- Orientar e assessorar a realização de trabalhos lúdicos para o desenvolvimento adequado da motricidade oral.
- Incentivar prática e atividades que favoreçam a comunicação em sala de aula.
- Alertar para as consequências dos hábitos bucais inadequados, sugerindo soluções para prevenir e minimizar o
problema.
- Enfatizar a importância da pré-escola no processo de alfabetização.
Com seu conhecimento específico, o fonoaudiólogo pode incentivar a participação dos professores, pais e
familiares dos alunos no processo de desenvolvimento da linguagem oral, transmitindo-lhes conhecimento sobre o
desenvolvimento normal da linguagem e tratando da importância de atitudes e atividades para melhor desenvolver
o processo de linguagem oral, além de sensibilizá-los para a importância das situações dialógicas estabelecidas
entre a criança e o adulto.




Atividades com professores: planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades lúdicas
didático-pedagógicas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da linguagem oral dos alunos.
Atividades com pais e familiares: atividades educativas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem oral
da criança.
Atividades com os alunos: ações investigativas e educativas.

Inserido no contexto escolar, O fonoaudiólogo deverá refletir e acompanhar as mudanças dos paradigmas
e concepções de saúde para aproveitar ao máximo o ambiente escolar e as diversas parcerias a serem feitas no
sentido de promoção da saúde e do desenvolvimento das habilidades linguísticas e cognitivas dos educandos, entre
outras.

