
Curso de Preparação de 
Palestrantes Espíritas

TURMA AGOSTO/2018 

-8h – Recepção
-8h – Café e Música no salão
-8h30 – Comentário do 4º Encontro
-8h35 – Vídeo para análise
-8h50 - Mensagem inicial
-8h55 – Prece de abertura
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Discurso do 
Presidente Barack Obama

5 min – Maurício/Carina
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5 min – Erika
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Ana Paula d’Aquino
Carina C.B. Pinheiro

Fonoaudiólogas



Recordando...

1. Escuta
2. Auto-observação
3. Comunicação Corporal
4. Relaxamento para o bem falar
5. Respirando na fala
6. Coordenação respiração-fala
7. Voz falada
8. Higiene Vocal e Abuso Vocal
9. Amigos da Voz: aquecer, 
ressonância e desaquecer

1º

2º

3º

4º



1º ANDAR

2º ANDAR

3º e 4º 
ANDARES

Fábrica da Voz falada



O que o eu quero melhorar em minha fala?

As pessoas dizem que eu falo muito: 

travado?

sem clareza?

rápido ou lento demais?

As pessoas pedem para eu repetir
o que acabei de dizer?



vogais



Como a fala é produzida?



Somos capazes de saber o que está 
sendo falado aqui?



A E I O U

Como as vogais são produzidas?



Como as vogais são produzidas?



Quantas vogais falamos em nossa língua?





Vogais
Orais



Vogais
Nasais



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

Atento à postura, relaxe o corpo,
olhe no espelho e repita cada
movimento 3x:

1) Boceje com a boca bem aberta.

2) Boceje com a boca fechada.

3) Com a língua para fora, emita /a/ - /ã/ (várias 
vezes).

4) Emita a vogal /a/ interrompendo, por vezes, a 
emissão.

Exercícios de mobilidade de Palato Mole



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

1) Unidos, faça bico     sorriso lentamente.

2) Separados, faça bico sorriso lentamente.

Atento à postura, relaxe o corpo, olhe no
espelho e repita cada movimento 3x:

x

x

Exercícios de mobilidade de Lábios

x

x



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

1) Para um lado e para outro (do lado de fora e depois do lado de dentro
com a boca bem aberta).

2) Fora e depois dentro (boca bem aberta).

3) Estalando com pressão variando a posição dos lábios (bico X sorriso).

Exercícios de mobilidade de Língua

x

Atento à postura, relaxe o corpo, olhe no
espelho e repita cada movimento 3x:



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

Atento à postura, inspire profundamente pelo nariz (uma única vez) e fale com clareza.  

= lembrete para respirar profundamente pelo nariz

√

√



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

Atento à postura, inspire profundamente pelo nariz (uma única vez) e fale com clareza.  
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Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

Atento à postura, inspire profundamente pelo nariz (uma única vez) e fale com clareza.  

= lembrete para respirar profundamente pelo nariz

√

√



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

√

Atento à postura, inspire e fale com clareza.  

√ √ √ √

= lembrete para respirar antes de falar

√

√



htpp://palestrantesdf.org.br 

Ana Paula d’Aquino
Carina C.B. Pinheiro

Fonoaudiólogas

5º ENCONTRO



Resumindo...

 Como as vogais são produzidas
 Órgãos da fala passivos e ativos 
 Importância das vogais para clareza e precisão 

na fala
 Melhorando a mobilidade de palato mole, lábios 

e língua
 Exercitando (aperfeiçoando a dicção)



Acolham amorosamente suas percepções, tomem nota do que for relevante e respeitem seus limites.

1) Prática progressiva: praticar diariamente os exercícios já 
aprendidos nos encontros anteriores e em sequência, neste.

2) Escuta e auto-observação: utilizar o recurso do celular para se gravar 
durante uma fala de aproximadamente 3 minutos  e depois, praticando a 
escuta, observar com atenção às dificuldades e progressos.

3) Trazer nos próximos encontros um espelho de mão.

Observar:
 Comunicação corporal (postura/gestos/expressões faciais) 
 Pontos de tensão/relaxamento
 Coordenação respiração – fala
 Qualidade da voz e da ressonância
 Dicção: clareza nas vogais



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

Atento à postura, relaxe o corpo,
olhe no espelho e repita cada
movimento 3x:

1) Boceje com a boca bem aberta.

2) Boceje com a boca fechada.

3) Com a língua para fora, emita /a/ - /ã/ (várias 
vezes).

4) Emita a vogal /a/ interrompendo, por vezes, a 
emissão.

Exercícios de mobilidade de Palato Mole



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

1) Unidos, faça bico     sorriso lentamente.

2) Separados, faça bico sorriso lentamente.

Atento à postura, relaxe o corpo, olhe no
espelho e repita cada movimento 3x:

x

x

Exercícios de mobilidade de Lábios

x

x



Acolham amorosamente suas percepções e respeitem seus limites.

1) Para um lado e para outro (do lado de fora e depois do lado de dentro
com a boca bem aberta).

2) Fora e depois dentro (boca bem aberta).

3) Estalando com pressão variando a posição dos lábios (bico X sorriso).

Exercícios de mobilidade de Língua

x

Atento à postura, relaxe o corpo, olhe no
espelho e repita cada movimento 3x:



Atento à postura, inspire profundamente pelo nariz (uma única vez) e fale com clareza.  

Acolham amorosamente suas percepções, tomem nota do que for relevante e respeitem seus limites.
= lembrete para respirar profundamente pelo nariz

√

√



Acolham amorosamente suas percepções, tomem nota do que for relevante e respeitem seus limites.

Atento à postura, inspire profundamente pelo nariz (uma única vez) e fale com clareza.  

= lembrete para respirar profundamente pelo nariz

√

√



Acolham amorosamente suas percepções, tomem nota do que for relevante e respeitem seus limites.

Atento à postura, inspire profundamente pelo nariz (uma única vez) e fale com clareza.  

= lembrete para respirar profundamente pelo nariz

√

√



Acolham amorosamente suas percepções, tomem nota do que for relevante e respeitem seus limites.
= lembrete para respirar profundamente pelo nariz

Atento à postura, inspire profundamente pelo nariz (uma única vez) e fale com clareza.  

√

√



√

Acolham amorosamente suas percepções, tomem nota do que for relevante e respeitem seus limites.

√

Atento à postura, inspire e fale com clareza.  

√ √ √ √

= lembrete para respirar antes de falar√



Curso de Preparação de 
Palestrantes Espíritas

- Planejamento da Palestra: Importância  e  
etapas
- Técnicas  de  introdução, desenvolvimento

e finalização  de  uma  apresentação
- Esquema  de  plano  de  palestras
- Como  preparar  uma  boa  apresentação

20 min – Evandro

TURMA AGOSTO/2018 



Organize  o  conteúdo:

• Introdução 
• Desenvolvimento 
• Conclusão



 Trata-se da abertura (saudação)
 Explicações sobre a natureza do tema
 Captar a atenção
 Anunciar o que vai dizer



 Apresentação dos pontos principais do
tema.

 Deve ter:
• ordenação lógica e;
• sustentação.



• Realçar a ideia central para ser fixada
pelo público.

• A finalização deve ser simples.



15%  
7 min.

75% 
33 min.

10%  
5 min.

INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO

Para uma Palestra de 45 minutos



• Introdução (15%)
• Desenvolvimento (75%)
• Conclusão (10%)
• Recomendações Gerais
• Avaliação



• Abertura.
• Saudação.
• Explicações sobre o tema. (opcional)
• Resumo do que vai dizer. (opcional)
• Despertar o interesse do público: frase,
informação, história, citações, reflexão.
(preferencialmente)
• Falar da utilidade, das vantagens e dos
benefícios do assunto. (opcional)



• Pontos principais: com ordenação lógica e
sustentação.
• Aproveitar as circunstâncias: lugar, tempo e
ocasião.
• Fazer citações.
• Cativar o público: convicção, entonação, ênfase,
bom humor, entusiasmo, colocações bem
fundamentadas.



• Características: simples, objetiva, dinâmica,
útil.
• Deve fixar a ideia central.
• Utilizar: reflexão, citação, frase poética.
• Sinalizar que vai terminar usando os termos:
concluindo, finalizando, encerrando...
• Fazer agradecimentos, despedindo-se com
entusiasmo e alegria.



• Esclarecer consolando; consolar esclarecendo
• Use linguagem simples e concisa.
• Demonstre confiança e entusiasmo.
• Cuidado para não rotular as pessoas.
• Mude a impostação e a velocidade da voz.



• Olhe para os participantes.
• Dê exemplos práticos e faça analogias.
• Movimente-se de forma moderada.
• Conquiste a plateia estimulando sua
atenção.



• Após concluída sua apresentação, analise sua
performance:
 pontos positivos,
 pontos de melhoria.

• Peça a um amigo que opine sinceramente sobre
como foi sua apresentação.



• Se o problema foi a voz ou a postura:
 faça um ensaio mais intenso para a

próxima apresentação.

• Se o problema foi o contéudo doutrinário
da mensagem:
 escreva notas e faça uso das mesmas

durante a próxima apresentação.





Curso de Preparação de 
Palestrantes Espíritas

Exercício de identificação dos 
elementos do Plano de Palestra

10 min – Maurício TURMA AGOSTO/2018 

(filme “Quo Vadis”)



• LIVRARIA  - Daniel

• ADMINISTRAÇÃO e SITE - José Amin

• FOTOGRAFIA - Adailton

• ENTREVISTAS, JORNAL  DO  CURSO, 

CONCURSO A DOUTRINA EXPLICA - Cláudia

• RESUMO DOS LIVROS POR SALA – Walid



TURMA AGOSTO/2018 
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TURMA AGOSTO/2018 
5 min – Walid

Curso de Preparação de 
Palestrantes Espíritas



10 min – Geyson/Maurício
TURMA AGOSTO/2018 

Curso de Preparação de 
Palestrantes Espíritas



- Acessar o site do curso: palestrantesdf.org.br

- Fonoaudiologia: Missão de casa e vídeo

- Estudar os Textos: 
• A sintonia entre o orador e o auditório
• Técnicas de Introdução, Desenvolvimento e Finalização

- Reflexão: Decálogo do expositor espírita
- Assistir aos vídeos:
• Palestra de Divaldo Franco

5 min - Marcilene

Orientações de trabalho para o 6º Encontro (09/setembro)



2 min – Bianca
TURMA AGOSTO/2018 

Curso de Preparação de 
Palestrantes Espíritas



TURMA 
AGOSTO/2018 

Curso de Preparação de 
Palestrantes Espíritas
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