
Equipes da Rede de Deficiência Infantil 

As crianças com atrasos no desenvolvimento geralmente obtêm apoio dos serviços locais de 

Atenção Primária. Isso inclui pessoas como Enfermeiras, Clínicos Gerais, Fonoaudiólogos, 

Fisioterapeutas.  

A Equipe da Rede de Deficiência Infantil oferece serviços para crianças, desde o nascimento 

até os 18 anos de idade, com necessidades mais significativas. 

O que é uma  Equipe da Rede de Deficiência Infantil? 

Temos experiência na prestação de serviços a crianças com deficiência.  

Trabalhamos juntos para fornecer uma ampla gama de serviços e suporte para seu filho e 

sua família. A equipe que você vê e a frequência com que os vê dependerá das necessidades 

de seu filho. Vamos discutir isso com você. 

Costumamos reunir grupos de crianças para aprender novas habilidades e interagir uns com 

os outros. Você e outros membros da família aprendem como apoiar o desenvolvimento do 

seu filho. Você também pode compartilhar suas experiências com outras pessoas.  

O que é uma Prática Centrada na Família? 

 As crianças se desenvolvem e aprendem fazendo as coisas do dia a dia com a família, 

a pré-escola, a escola e a comunidade. Você e as pessoas que estão com seu filho 

todos os dias são os mais importantes para ajudar seu filho a aprender e se 

desenvolver. 

Todas as Equipes da Rede de Deficiência Infantil usam uma abordagem de Prática Centrada 

na Família.  

Isso significa que trabalharemos com você e outras pessoas próximas ao seu filho para 

apoiar o desenvolvimento dele.  

Prática Centrada na Família significa 



● Iremos reservar um tempo para conhecer você e o seu filho, para que possamos 

trabalhar juntos.   

● Vamos descobrir quais são seus objetivos para seu filho. 

● Trabalharemos com você em um plano de suporte. Este plano de suporte é o Plano 

de Serviço Familiar Individual (também denominado IFSP). O Plano de Serviço 

Familiar Individual será diferente para cada criança e família.  

● Vamos ajudá-lo a usar as atividades cotidianas para atingir seus objetivos.   

 

Por que a Equipe da Rede de Deficiência Infantil usa Prática Centrada na Família? 

● É a melhor maneira de apoiar o desenvolvimento de uma criança  

● É a melhor maneira de entender as necessidades de uma criança  

● As atividades familiares apoiam o desenvolvimento do seu filho   

● Famílias ficam mais felizes com isso 

 

 


