
TURMA AGOSTO/2018

-8h – Recepção

-8h – Café e Música no salão

-8h30 – Prece de abertura

-8h35 – Comentário do 6º Encontro

-8h40 – Vídeo para análise

-8h50 - Mensagem inicial
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2 min – Marcilene
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10 min – Maurício e Carina
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5 min – Andrecinda
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1º Encontro
2º Encontro 

3º Encontro

6º Encontro

5º Encontro

4º Encontro 

RECORDANDO...



1º Encontro
2º Encontro 

RECORDANDO...



1º Escuta e 
Auto-observação2º Comunicação 

Corporal 

RECORDANDO...



1º Escuta e 
Auto-observação2º Comunicação 

Corporal 

3º Respiração

RECORDANDO...



1º Escuta e 
Auto-observação2º Comunicação 

Corporal 

3º Respiração
4º Voz 

RECORDANDO...



1º Escuta e 
Auto-observação2º Comunicação 

Corporal 

3º Respiração
4º Voz 

5º Dicção-vogais

RECORDANDO...



1º Escuta e 
Auto-observação2º Comunicação 

Corporal 

3º Respiração
4º Voz 

6º Dicção-consoantes

5º Dicção-vogais

RECORDANDO...



12  vogais

19  consoantes

31  fonemas

RECORDANDO...





= respirando na fala√

Entonação

Prosódia/ 

Ritmo

Pontuação/ 

Ritmo/

Melodia

Velocidade

Intensidade

Entonação/ 

Emoção
Pausa

Ênfase

√
√



Essa turma do ponto ajuda a representar 

por escrito tudo o que as pessoas falam.

AS MOEDAS DA ESCRITA



PONTUAÇÃO / RITMO / MELODIA

Bom dia!Eu vi a vovó, mas ela não me viu.

Ponto final.

Mas, eu pergunto: por que?

Reticências... Deixam tudo no ar... 
E escutam o silêncio...

= respirando na fala√



ACERTANDO O RITMO DA PALAVRA - PROSÓDIA

misTER

noBEL

ruIM

filanTROpo

reCORde

ruBRIca

alcoÓlatra

iDÓlatra

ÍNterim

Sílabas tônicas: letras maiúsculas em amarelo 

Oxítonas Paroxítonas Proparoxítonas

= respirando na fala√



- O amor é princípio científico da libertação do ser ...

- A vida atual é uma oportunidade de crescimento espiritual .

- Que felicidade o reencontro dos que se amam, no plano espiritual !

- Por que Ele escolheu como núcleo de sua pregação o amor ao próximo?

√

TRABALHANDO A VELOCIDADE + PONTUAÇÃO

Atenção à pontuação!

Precisão na articulação das vogais e consoantes.

√

√

√

3x cada frase, variando a velocidade

= respirando na fala√



√ /m/

RESSONÂNCIA        PROJEÇÃO

lábios fechados e dentes fechados

lábios fechados e dentes separados

lábios fechados, dentes separados 

e abrindo a boca para o som ser projetado 

na emissão da vogal /O/

1. Atento à postura, relaxe o corpo. 

Inspire profundamente pelo nariz e buscando jogar o 

som para cima como se ele fosse “sair pela cabeça”: (3x)

= respirando na fala√



√
√
√
√

√Uhmhuh... um

Uhmhuh... dois

Uhmhuh... três

...

Uhmhuh...  Domingo

Uhmhuh...  Segunda

Uhmhuh...  Terça

...

Uhmhuh... Vamos evangelizar.

Uhmhuh...  A sua voz é muito linda. 

Uhmhuh...  Tenha um abençoado dia.

...

PROJETANDO E VARIANDO A INTENSIDADE

= respirando na fala√

√



= respirando na fala√

Vamos agora até lá.

(alegria)

Vamos agora até lá.

(tristeza)

Vamos agora até lá.

(raiva)

Vamos agora até lá.

(preocução)

O que significa isto?

(reprovando)

O que significa isto?

(solicitando

esclarecimento)

VARIANDO A ENTONAÇÃO = DIFERENTES EMOÇÕES

√

√

√

√

√

√



VARIANDO A ENTONAÇÃO = DIFERENTES MENSAGENS

a. oferecendo

b. aceitando

c. recusando

d. adorando

a. pedindo silêncio

b. chamando um gatinho

c. chamando alguém

Palestrar

Psiu

= respirando na fala√



VALORIZANDO AS PAUSAS



Separação para dar maior clareza à mensagem:

Nosso / hino é muito elegante. 

(nosso hino = suíno)

Pede ao Papa / paz ao povo.

Maria, / minha irmã ainda não chegou.

Maria, / minha irmã, / ainda não chegou.

Roberto, / nosso gato morreu.

Roberto, / nosso gato, / morreu.

VALORIZANDO AS PAUSAS

= respirando na fala√



= respirando na fala√

Entonação

Prosódia/ 

Ritmo

Pontuação/ 

Ritmo/

Melodia

Velocidade

Intensidade

Entonação/ 

Emoção
Pausa

Ênfase

√
√



ENFATIZANDO A PALAVRA DE VALOR

- O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus.

- O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus.

- O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus.

- O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus.

- O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus.

- O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus.

√

√
√
√

√

√

= respirando na fala√



Vigie seus PENSAMENTOS.

Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam PALAVRAS.

Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras;

vigie suas PALAVRAS, pois elas se tornam AÇÕES.

Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras,

que se tornam ações;

vigie suas AÇÕES, pois elas se tornam HÁBITOS.

Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras,

que se tornam ações, que se tornam hábitos;

vigie seus HÁBITOS, pois eles se tornam o seu CARÁTER.

Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras,

que se tornam ações, que se tornam hábitos, que se tornam o seu caráter;  

e vigie seu CARÁTER, pois ele se torna o seu DESTINO.

RESPIRANDO NA FALA + ÊNFASE + PONTUAÇÃO

√
√
√

√

√

= respirando na fala√
(Frank Outlaw)

√



PONTUAÇÃO + PAUSAS+ ÊNFASE

Meditemos, pois, na importância do 

verbo  / e roguemos a Deus nos inspire // 

a fim de encontrarmos a porta adequada 

à palavra certa // e sermos  úteis  aos 

outros tantos / quanto esperamos que   

os outros sejam úteis a nós.

= respirando na fala√

√

√ √

√

√

(Francisco Cândido Xavier. Entre Irmãos 

de outras Terras, pelo Espírito Emmanuel) 



√

Meditemos, pois, na importância

do  verbo / e  roguemos  a  Deus nos

inspire //a fim de encontrarmos a porta adequada

à palavra certa // e sermos úteis aos outros tantos / quanto 

esperamos que os outros sejam úteis a nós.

= respirando na fala√

√

√

√√

Diminuindo o volume da voz conforme o tamanho da letra.

PONTUAÇÃO + PAUSAS+ ÊNFASE + INTENSIDADE

(Francisco Cândido Xavier. Entre Irmãos 

de outras Terras, pelo Espírito Emmanuel) 



MISSÃO DE CASA
htpp://palestrantesdf.org 

7º ENCONTRO

Ana Paula d’Aquino

Carina C.B. Pinheiro
Fonoaudiólogas



20 min – José Luiz
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❖ Tipos de Auditório



❖ Tipos de Auditório



[...] prescinde a obra espírita do
luxo e do supérfluo para atender
à simplicidade e ao conforto que
a tornem acolhedora.

Fonte: revista Reformador, de fevereiro e março de 2004

Dimensões Espirituais do Centro Espírita  - por Suely Caldas Schubert

❖ Tipos de Auditório



E nós? 

Nós também precisamos 
de ouvir o Evangelho 
para  reduzir os nossos 
erros.

Além de nós temos aqui numerosos desencarnados que
precisam de esclarecimento e consolo.

❖ Público Alvo



❖ Público Alvo



➢ Público-alvo,

• Qual é o público-alvo?

• Qual é o repertório desse público?

O público que frequenta as reuniões públicas dos 
centros espíritas é bastante heterogêneo e flutuante. 

se
e

necessidades
frequentadores

✓ Assistidos; 

✓ Colaboradores;

✓ Frequentadores; 

✓ Simpatizantes e 

✓ Não espíritas



❖ Espaço físico 



❖ Organização de Palestra

✓ Programa o temário das palestras em equipe?

✓ Faz o convite a ou ao palestrante.

✓ Avalia em equipe cada palestra realizada.



O Espiritismo nos solicita uma espécie 
permanente de caridade 

- a caridade da sua própria divulgação.  

Chico Xavier, do livro Estude e Viva, cap. 40, 
Socorro Oportuno. 



❖ Acompanhamento pós-curso; 

❖ Tutoria; 

❖ Onde e como começar a falar em público; 

❖ Como se inserir nas palestras públicas da sua 

instituição e de outras; 

❖ Painel de agendamento. 

15 min – Verônica 

TURMA AGOSTO/2018
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▪ Acessar o Site do curso: palestrantesdf.fedf.org.br

▪ Missão de Casa - Fonoaudiologia

▪ Estudar os textos:

▪ A palestra como instrumento de desobsessão

▪ Qual é o seu nome?

▪ Palavra e vida

▪ Assistir aos novos vídeos disponíveis no site: 

▪ Entrevista: Adson do Amaral

▪ Martin Luther King : Último Discurso

▪ Nelson Mandela: Speech after election as Presidente

▪ Lembramos: 

▪ Texto do Concurso “A Doutrina Explica”

▪ Resumo do livro por sala

5 min – Adailton  



➢ LIVRARIA  - Daniel

➢ ADMINISTRAÇÃO e SITE - José Amin

➢ FOTOGRAFIA - Adailton

➢ ENTREVISTAS, JORNAL  DO  CURSO, 

CONCURSO A DOUTRINA EXPLICA - Cláudia

➢RESUMO DOS LIVROS POR SALA – Walid
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TURMA 

AGOSTO/SETEMBRO 
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