As ofertas da stiftungNETZ são gratuitas para os pais.
Os colaboradores são obrigados a manter a confidencialidade.
A stiftungNETZ oferece educação especial na primeira infância a
crianças com deficiências visuais em todo o cantão de Aargau.

Educação especial para
crianças em idade precoce
com deficiências visuais

Inscrições em:
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

A oferta destina-se a famílias com crianças, do
nascimento até ao fim do segundo ano do infantário, que
sejam portadoras de deficiências visuais e dificuldades de
visão evidentes.

Enquanto pai está preocupado porque

A nossa oferta
Prestamos informações, aconselhamento e acompanhamento a pais e filhos
e funcionamos como pontos de contacto para quaisquer questões relativas à
educação, ao desenvolvimento e formação da criança.

		 •
		 •
		 •
			
		
		 •

Esclarecimento
Disponibilizamos esclarecimentos abrangentes sobre o desenvolvimento da
capacidade e comportamento visual, com base em sessões de esclarecimento
pedagógico-funcionais sobre visão reduzida. Para além disso, avaliamos o estado
geral de desenvolvimento do seu filho através do recurso a atividades lúdicas,
tendo especialmente em conta a visão, pontos fortes e condições de vida.

foi diagnosticada uma deficiência visual ao seu filho
apesar de usar óculos, o seu filho não vê bem
o seu filho não tem qualquer dificuldade na realização de tarefas mas,
nas tarefas visuais, faz muito esforço, não consegue concluir as tarefas,
desiste rapidamente
o seu filho fica muito cansado ao realizar tarefas visuais

Enquanto pais gostariam de esclarecer algumas questões sobre a
visão do seu filho, porque observa que o seu bebé
		 • às seis semanas de idade não sorri
		 • não estabelece contacto visual
		 • vai contra aos objetos
		 • não acompanha um rosto ou objeto em
		movimento
ou que o seu filho
		
		
		
		

•
•
•
•

aproxima muito os objetos ou os livros dos olhos
folheia os livros com imagens muito rapidamente ou não está a olhar
tem dificuldade em identificar pontos, cortar uma linha, juntar pérolas
coloca a cabeça na horizontal, quando observa algo próximo

Quais são os nossos objetivos?
		 • reforçar a confiança dos pais nas capacidades da criança
		 • transmitir aos pais os conhecimentos necessários sobre como
		 fomentar e apoiar tanto quanto possível o desenvolvimento e a
		 capacidade visual do seu filho
		 • os pais ficam a conhecer possibilidades de ocupação adaptadas ao
		 desenvolvimento da criança
		 • reforçar as competências educativas dos pais
		 • como aumentar a consciência de si próprio e a autonomia da criança
		 • como facilitar a integração da criança no contexto social

Aconselhamento e acompanhamento
Para questões ou pedidos relacionados com o dia-a-dia da criança, procuramos
encontrar soluções conjuntas. Mostramos como fomentar e apoiar o
desenvolvimento e a utilização otimizada da visão com recurso a atividades
lúdicas no dia-a-dia. Prestamos aconselhamento sobre como utilizar os restantes
sentidos como forma de compensação. Os pontos fortes adicionais consistem na
orientação e na mobilidade bem como nas competências práticas para a vida.
Além disso, acompanhamo-lo com apoio específico nos casos de deficiência
visual, com vista a um desenvolvimento completo do seu filho. Prestamos
aconselhamento relativamente a necessidades em matéria de meios auxiliares ou
soluções de iluminação adaptadas.
Cooperação
Com o consentimento dos pais, trabalhamos em conjunto com outros
especialistas.
Prevenção
Os passos mais importantes ao nível do desenvolvimento da visão surgem
durante os primeiros meses de vida até aos dois anos de idade. Quanto
mais cedo inscrever o seu filho, maior a eficácia e as suas possibilidades de
desenvolvimento. Prestamos apoio aos pais na criação de condições de vida
propícias ao seu desenvolvimento.
O nosso método de trabalho
Trabalhamos com a criança em casa. As sessões são realizadas de acordo com o
ritmo previamente acordado.

