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As ofertas da stiftungNETZ são gratuitas para os pais.
Os colaboradores são obrigados a manter a confidencialidade.

A stiftungNETZ oferece sessões de terapia da fala na primeira infância 
nos seguintes distritos:



Enquanto pai está preocupado com o desenvolvimento do seu filho, 
porque observa que o seu filho

  • não fala ou fala pouco
  • não se consegue expressar ou expressa-se com dificuldade
  • frequentemente não o entende
  • omite ou substitui muitos sons / letras numa palavra 
  • não constrói frases
  • não se consegue fazer entender e sente-se excluído
  • gagueja

Gostaria de saber como pode apoiar o seu filho ao nível da aprendizagem da 
fala.

Quais são os nossos objetivos?
  • desenvolver e alargar as capacidades comunicativas e linguísticas  
  do seu filho
  • reforçar a confiança dos pais nas capacidades comunicativas do seu filho
  • dar apoio aos pais no sentido de fomentar a comunicação quotidiana  
  com a criança e planear situações do dia-a-dia específicas tendo em  
  conta o desenvolvimento comunicativo da criança

A nossa oferta
Prestamos informações, aconselhamento e acompanhamento aos pais durante o 
seu percurso e funcionamos como pontos de contacto para quaisquer questões 
relativas ao desenvolvimento da fala da criança.

Avaliação e esclarecimento sobre terapia da fala
Avaliamos o estado de desenvolvimento linguístico, bem como as capacidades 
comunicativas e de participação da criança.

Aconselhamento e acompanhamento
As conversas regulares fazem parte integrante da terapia da fala durante a 
primeira infância. Em caso de questões e problemas sobre o dia-a-dia da criança 
e o seu desenvolvimento linguístico, procuramos encontrar soluções conjuntas. 
Irá obter mais informações e indicações úteis.

Sessões de terapia da fala com a criança
Prestamos apoio às crianças com problemas de fala, com vista a desenvolver e 
alargar as suas competências linguísticas. Neste caso, orientamo-nos segundo 
diferentes conceitos de terapia.

Aconselhamento rápido
Prestamos aconselhamento por telefone ou mediante marcação de uma sessão 
de aconselhamento com os pais.

Cooperação
Com o consentimento dos pais, trabalhamos juntamente com outros 
especialistas.

Prevenção
Quando mais cedo inscrever o seu filho, maior a eficácia e as suas possibilidades 
de desenvolvimento. Prestamos apoio aos pais na conceção de um quotidiano 
que fomente o desenvolvimento linguístico.

O nosso método de trabalho
Trabalhamos com a criança em casa ou nas instalações da stiftungNETZ. As 
sessões são realizadas de acordo com o ritmo previamente acordado.

A oferta destina-se a famílias com crianças, dos dois anos 
de idade até à entrada no infantário, com défice ao nível 
do desenvolvimento da fala.


