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ENTRE EM CONTATO CONOSCO SE . .
. . . o seu filho apresentar particularidades como, por exemplo:

ENSINO ESPECIAL NOS PRIMEIROS ANOS
DA INFÂNCIA:

Para
quem . . . ?
. . . O serviço médico-pedagógico na educação de
infância precoce para bebês, crianças com deficiência,
distúrbios comportamentais ou problemas no desenvolvimento global do nascimento até à entrada na escola.
. . . a terapia da fala na primeira infância para crianças,
dos 2 anos até à entrada no jardim de infância, com atraso no desenvolvimento da fala, distúrbios no desenvolvimento da fala ou problemas no desenvolvimento da fala.
Na educação de infância precoce e na terapia da fala
na primeira infância prestamos assistência a crianças
de Bremgarten e Muri. Os custos são assumidos
pelo Cantão.

• tem um desenvolvimento lento, mostra um comportamento peculiar ao brincar
• não procura o contato visual, não gosta que lhe toquem
• grita constantemente, é quase impossível de acalmar
• tem um ar apático, muito "bem-comportado"
• dificuldades de comunicação ou de contato, grande
ansiedade, falta de distanciamento afetivo
• problemas duradouros de alimentação ou de sono
• é "chatinho", "irrequieto", "um pequeno tirano"
• problemas de desenvolvimento em consequência de
pressão familiar

TERAPIA DA FALA NA PRIMEIRA INFÂNCIA:
• atraso na aquisição da linguagem, apenas diz
palavras soltas
• pronuncia as palavras de forma incorreta
• inverte a estrutura frásica ou faz frases incompletas
• não percebe perguntas ou instruções verbais
• gagueja durante muito tempo
• mal comunica com outras crianças ou
• adultos, retrai-se ou é agressivo
Estamos ao seu dispor, caso tenha alguma questão:
Thomas Holzer e equipa
+41 (0)56 648 45 31, hpd@josef-stiftung.ch
Serviço médico-pedagógico
(Heilpädagogischer Dienst ou HPD)
Educação de infância precoce
Terapia da fala na primeira infância em Freiamt
Badstrasse 4
5620 Bremgarten
josef-stiftung.ch

Ajuda precoce
Estimulação precoce
SERVIÇO MÉDICO-PEDAGÓGICO
EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA PRECOCE
E TERAPIA DA FALA NA PRIMEIRA
INFÂNCIA EM FREIAMT
... esclarecemos
... estimulamos
... aconselhamos

Apoiamos crianças com problemas no desenvolvimento global ou atraso no desenvolvimento da fala e aconselhamos os pais.

Perante indícios de alterações ao nível do desenvolvimento, também atuamos preventivamente.

Esclarecemos. . .

Estimulamos . . .

. . . quais os pontos fortes e fracos do vosso filho. Na educação infantil precoce, avaliamos as competências em
todas as áreas do desenvolvimento, ao passo que na terapia da fala na primeira infância, nos centramos na
fala, na linguagem e na comunicação. Em conjunto com
os pais, decidimos o procedimento a seguir. O esclarecimento é a base para o estímulo direcionado e para o
aconselhamento.

. . . as competências do vosso filho com atividades lúdicas.
Os pais são envolvidos neste processo de estimulação. Na
educação de infância precoce estimulamos as crianças
na brincadeira, no raciocínio, no movimento, na percepção e no comportamento social. Na terapia da fala na
primeira infância, estimulamos as crianças na fala e na
comunicação. As metas do desenvolvimento são traçadas
juntamente com os pais. Acompanhamos o vosso filho
predominantemente em casa, mas também nas nossas
instalações, individualmente ou em pequenos grupos.

Aconselhamos . . .
. . . os pais na educação e estímulo de seu filho. Na educação infantil precoce, debatemos com os pais possíveis soluções para crianças com dificuldades comportamentais ou problemas de desenvolvimento. Na terapia
da fala na primeira infância apoiamos os pais no estímulo do desenvolvimento da fala e da comunicação
na criança.
Prestamos ainda assistência a monitores de grupos,
colaboradores de creches ou outros profissionais
especializados.

