
Seminário : “INTERVENÇÃO PRECOCE NA 

INFÂNCIA: UMA INTERVENÇÃO CENTRADA NA 

FAMÍLIA”
 

 

Conteúdos Programáticos: 

Destinatários:  

Formadoras:  

Leonor Carvalho – Diretora de serviços da ANIP, Mestre em psicologia e especialista em Intervenção 
precoce na Infância- ANIP 

Paula Santos – Docente Universitária e Doutorada em Ciências da Educação, com especialização em IPI 
e Educadora especializada em Educação Especial 
 

Data: 4 e 5 de Dezembro de 2017 

Horário: 09hrs-13hrs / 14hrs-17hrs 

Local: 
Auditório da ARS Algarve IP 

EN 125- Sitio das Figuras, 

Lote 1 - 2º andar, 8005-145 Faro  

DATA LIMITE INSCRIÇÕES: 
27 de Novembro de 2017 *(O número de 
inscrições encontra-se condicionado à 
capacidade da sala) 

Este seminário pretende reforçar junto dos profissionais de IPI uma filosofia de intervenção comum, 

que respeite as Práticas Recomendadas, reconhecidas internacionalmente e baseadas na evidência, 

por forma a consolidar um modelo concetual de referência explícito, orientador das práticas de IPI e 

que visa práticas mais eficazes e participativas no trabalho diário em IPI. 

Fornecendo referências orientadoras e espaço de reflexão na área da Intervenção Precoce na 

Infância, procurar-se--á colmatar dificuldades sentidas pelos profissionais de IPI ao nível das 

orientações específicas para a sua prática diária, contribuindo para aumentar a eficácia do trabalho 

junto das famílias e das crianças abrangidas pelo SNIPI e, assim, para a melhoria da qualidade da 

intervenção em IPI. 

Profissionais de intervenção precoce em desempenho de funções nas equipas 

locais de intervenção (ELI) do SNIPI 

A - Práticas Recomendadas na intervenção Precoce na Infância, porquê? 
• Intervenção centrada na família  
• Intervenção nos contextos naturais de aprendizagem  
• Trabalho em equipa transdisciplinar  
• Coordenação e integração de serviços e recursos 
B - Pôr em prática o processo de IPI e a Capacitação das Famílias: 
• Começar com o pé direito: uma intervenção centrada na família 
• O ciclo de intervenção e as práticas de ajuda eficaz em IPI 
• Desafios das práticas centradas na família: Encontros Completos vs Encontros Incompletos 


