INTERVENÇÃO PRECOCE NA

Entidade Promotora:
Santa Casa da Misericórdia de
Reguengos de Monsaraz

INFÂNCIA
Intervir precocemente equivale a ir ao encontro

Sistema Nacional de Intervenção
Precoce na Infância

Parceiros:

das famílias, das dificuldades e diferenças por
elas sentidas, ajudando-as a encontrar os meios
para as eliminar ou minimizar, e ao mesmo
tempo, maximizar as suas potencialidades e as

Associação para o Desenvolvimento Local

das suas crianças.
Intervir precocemente equivale a ajudar a
diminuir as desvantagens sócio emocionais
que a entrada na escola pode acarretar para
as crianças com deficiência ou em risco de
desenvolvimento.
Intervir precocemente equivale a privilegiar
atitudes de atenção, respeito e confiança na
criança e na família, numa base de bem estar
emocional e implicação familiar, sempre numa
perspetiva de emancipação e autonomia.

Equipa Local de Intervenção
(ELI) de Reguengos de
Monsaraz e Mourão

ELI

A
é um serviço de apoio
a crianças dos 0 aos 6 anos e
respetivas famílias que
apresentem condições incluídas
nos seguintes grupos:

Objetivos:
 Assegurar às crianças a proteção dos seus
direitos e o desenvolvimento das suas
capacidades;

 Detetar e sinalizar todas as crianças com
necessidades de intervenção precoce;

 Intervir junto das crianças e famílias, em
1 — “Alterações nas funções ou
estruturas do corpo”

função das necessidades identificadas, de
modo a prevenir ou reduzir os riscos de
atraso no desenvolvimento;

2 — “Risco grave de atraso no
desenvolvimento”

 Apoiar as famílias no acesso a serviços e

mecanismos articulados de suporte social.

 Domicílio;

 2 Psicólogas
 2 Assistentes Sociais
 1 Terapeuta da Fala
 1 Fisioterapeuta

 2 Educadoras de Infância
 1 Professora de 1º Ciclo
 2 Enfermeiras

recursos dos sistemas de segurança social,
de saúde e de educação;

 Envolver a comunidade através de

ONDE INTERVIMOS?

QUEM SOMOS?

ONDE MORAMOS?
* Reguengos de Monsaraz
Rua Pedro Álvares Cabral,11 - Ap.61
7200-314 Reguengos de Monsaraz

 Creche;
 Jardim de Infância;
 Outros contextos onde a criança se
encontre.

* Centro de Saúde de Mourão
Estrada da Circunvalação
7240-228 Mourão
Telf.: 266 509 190/96 999 25 59
E-mail: piprem@gmail.com
Para mais informações, consultar:
http://www.dgs.pt/?cr=22473

