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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, 
nos seguintes distritos:



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

  • chora muito enquanto bebé e fica muito inquieto
  • revela pouco interesse pelos outros ou pelo mundo que o rodeia
  • tem pouca autonomia na realização de tarefas
  • é muito inquieto e tem dificuldades em se concentrar
  • é muito reservado, medroso ou não reage ao perigo
  • necessita de muito tempo para aprender algo novo
  • quase nunca imita ações, sons ou palavras
  • quase nunca fala ou fala muito pouco

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

  • se sente muito intimidado ou nada intimidado
  • entra frequentemente em conflito com  
  outras crianças
  • não aceita um "Não" ou finge não ouvir
  • estraga as coisas com muito frequência
  • tem acessos de raiva frequentes

Quais são os nossos objetivos?
  • reforçar a confiança dos pais nas capacidades da criança
  • contribuir para que os pais compreendam melhor o comportamento dos  
  seus filhos e possam identificar as suas necessidades de desenvolvimento
  • reforçar as competências educativas dos pais
  • os pais ficam a conhecer possibilidades de ocupação adaptadas  
  ao desenvolvimento da criança
  • como aumentar a consciência de si próprio e a autonomia da criança
  • como reforçar as relações no contexto familiar e fora dele 
  • como facilitar a integração da criança no contexto social

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
Avaliamos o estado de desenvolvimento do seu filho, através de atividades 
lúdicas e tendo sobretudo em conta as condições de vida, os pontos fortes e o 
potencial de desenvolvimento.

Aconselhamento e acompanhamento
Prestamos apoio a crianças com percursos específicos, em cooperação com os 
pais, através de atividades lúdicas adaptadas ao estádio de desenvolvimento da 
criança e atividades do dia-a-dia.

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
Quanto mais cedo inscrever o seu filho, maiores serão as probabilidades de 
identificar as suas capacidades 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 ou nas 
instalações da stiftungNETZ. As sessões são 
planeadas de acordo com o ritmo previamente 
acordado.

A oferta destina-se a famílias com crianças, do 
nascimento até ao fim do segundo ano do infantário, que 
possuam problemas em termos de desenvolvimento e/ ou 
que estejam em situações educativas difíceis.


