
Presidentes das Jornadas
Pedro Caldeira da Silva e Sílvia Afonso

Comissão Organizadora
Berta Ferreira, Cláudia Gomes Cano, Cristina Martins Halpern, Isabel 
Santos, Madalena Paiva Gomes, Manuela Martins, Maria João Pimentel, 
Maria João Nascimento, Patrícia Lopes, Rita Rapazote
Comissão Científica
António Carvalhal, António Nabais, Nélia Rebelo da Silva, 
Susana Aires Pereira
Destinatários
Médicos, psicólogos, terapeutas, docentes, enfermeiros, 
assistentes sociais, estudantes e outros profissionais ligados à infância.

Inscrição
Valor da inscrição nas Jornadas até ao dia 30/4/2019:
Jornadas  35€; Curso – 35€; Jornadas e Curso – 60€ 
Valor da inscrição nas Jornadas a partir de 1/5/2019:
Jornadas – 40€; Curso – 40€; Jornadas e Curso – 70€ 

Nota: as inscrições são limitadas às vagas dos auditórios e são preenchidas 
por ordem de inscrição.
Em caso de desistência não haverá lugar à devolução do valor da inscrição.

A inscrição deverá ser feita através do link  
https://goo.gl/forms/qA8e6SYYQGPDfC613  
e o comprovativo de pagamento enviado para o e-mail das Jornadas: 
jornadascebchde2019@gmail.com
 
Os dados para transferência bancária (Novo Banco) são os seguintes:
NIB - 0007.0000.14162000195.23
IBAN - PT50 0007 0000 1416 2000 1952 3
 

COMUNICAÇÕES (POSTERS)
Os resumos devem ser enviados para o e-mail jornadascebchde2019@
gmail.com  até 1 de Maio de 2019 em formato eletrónico, com indicação 
do título, autores (sublinhando o apresentador) atividade profissional e 
local de trabalho. Devem ter um máximo de 300 (trezentas) palavras em 
processamento de texto.
Os critérios de seleção serão pautados pela qualidade científica e adequação 
ao tema das Jornadas, sendo da responsabilidade da Comissão Científica 
avaliar os resumos.
O primeiro autor deverá estar inscrito nas 2.as Jornadas do CEBC:

Fundação Calouste Gulbenkian – auditórios 2 e 3
Avenida de Berna, 45 A 1067-001 Lisboa

facebook:



Jornadas — ComuniCação e linguagem na infÂnCia 
20 de maio — audiTório 2

8h 30m  abertura do secretariado
9h  sessão de abertura 
9h 30m  Being together with language: 
the development of pragmatics
Danielle Matthews — Reader in Cognitive Development (University of Sheffield) 
Moderadores: Isabel Santos e Pedro Caldeira da Silva 
intervalo
11h 30m  era uma vez…
Moderador: Augusto Carreira (Pedopsiquiatra)
it takes two to talk — Pedro Caldeira da Silva (Pedopsiquiatra)
não tenhamos pressa, mas não percamos 
tempo — Prematuridade e linguagem 
— Cristina Martins Halpern (Neuropediatra)
12h 30m  apresentação de Posters
almoço
14h 00m Conversas no berço — a emergência da linguagem
Moderadora: Maria José Gonçalves (Pedopsiquiatra e Psicanalista)
olha o que eu já sei dizer! — Isabel Santos (Terapeuta da Fala) 
escuta bebé! descobrir a língua antes da fala — Sónia Frota 
(Professora e Investigadora — Universidade de Lisboa e Lisbon Baby Lab)
intervalo 
15h 15m lengalengas e Trava-línguas 
— dificuldades com a Comunicação e a linguagem
Moderadora: Maria do Carmo Vale (Pediatra do Neurodesenvolvimento)
Curiosidade: chave-mestra da relação e comunicação 
— Rita Rapazote (Pedopsiquiatra)
a linguagem e a aprendizagem na perspetiva do Pediatra 
— Patrícia Lopes (Pediatra)
as perturbações do sono e o desenvolvimento da linguagem
 — Sílvia Afonso (Pediatra)
16h 15m Quem conta um conto… 
— intervenção na Comunicação e na linguagem
Moderador: João Estrada (Pediatra)
a brincar, a brincar… é que se aprende 
— Sofia Fragoso (Terapeuta Ocupacional)

Conversas com tempo — a importância do saber 
esperar nas crianças com implante coclear 
— Tânia Lavra (Terapeuta da Fala)
Cãomunicando — cinoterapia no desenvolvimento da linguagem 
— Bruna Nóbrega (Terapeuta da Fala)
17h 15m Balbucio musical — música para bebés
— Paulo Lameiro (Musicólogo)  
Moderadora: Teresa Tomé (Pediatra, Neonatologista) 
17h 45m Conclusão

Curso — a linguagem na relação e na ComuniCação
21 de maio — audiTório 3

9h  Typical and atypical social communication in childhood
Danielle Matthews — Reader in Cognitive Development 
(University of Sheffield)
intervalo
11h 30m  grupos terapêuticos de linguagem
Isabel Santos (Terapeuta da Fala) e Fátima Gomes (Enfermeira Especialista 
em Saúde Mental)

12h 15m  a linguagem em diferentes contextos terapêuticos
Madalena Paiva Gomes (Psicóloga Clínica), Maria João Pimentel (Psicóloga Clínica) 
e Maria João Nascimento (Enfermeira Especialista em Saúde Mental)

almoço

14h  leitura, léxico e linguagem
João Lopes (Professor na Escola de Psicologia, Universidade do Minho)

15h  Pragmática e aprendizagem: a comunicação de pais e educadores 
Otília Sousa (Professora no Instituto Politécnico de Lisboa) e Marina Fuertes 
(Professora no Instituto Politécnico de Lisboa)

16h  o que torna “humana” e “natural” a “linguagem humana 
natural”? — uma reflexão na perspetiva da inteligência artificial
António Branco (Professor na Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa)

17h  reflexões sobre “a linguagem na relação e na Comunicação” 
Augusto Carreira (Pedopsiquiatra), Pedro Caldeira da Silva (Pedopsiquiatra) 
e Sílvia Afonso (Pediatra)


