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A orientação pedagógica precoce no âmbito de acompanhamento do desenvolvimento 
pedagógico infantil, desde o nascimento até o final do segundo ano de pré-escola, tem como 
objetivo ajudar as famílias com filhos que apresentam algum tipo de desvio ou atraso evolutivo 
neste aspecto.  

Quando é indicada a orientação pedagógica precoce no âmbito de acompanhamento do 
desenvolvimento pedagógico infantil? 
Quando a criança apresenta algum tipo de desvio ou atraso evolutivo no seu desenvolvimento pessoal, 
ou alguma deficiência, nos seguintes aspectos: 
- nos movimentos 
- na fala 
- na conscientização / percepção 
- no contato com outras pessoas (crianças ou adultos) 
- nos jogos / brincadeiras 
- nos sentimentos / nas sensações e nas experiências 

O que a nossa propostata abrange? 

Um primeiro aconselhamento 
Os pais nos procuram no caso de terem dúvidas ou perguntas relativas ao desenvolvimento cotidiano 
(dia-à-dia) de seu filho/filha. Durante este primeiro aconselhamento se discute com os pais sobre a 
vantagem ou a necessidade de um esclarecimento específico. 

Diagnóstico 
Utilizando testes normatizados tentamos conhecer o máximo possível da criança em questão: sua 
evolução, sua personalidade, assim como seus pontos fortes e fracos. 
Isto é feito de dois modos diversos: durante o diálogo com os pais e através da observação direta da 
criança em situações lúdicas (de brincadeiras) de estrutura totalmente livre, ou em interações ludo-
direcionadas (jogos com claros objetivos). Ao final os resultados destes testes são apresentados e 
discutidos com os pais. Deste modo podemos planejar junto com os mesmos o procedimento a ser 
seguido.  

Apoio educacional 
Por intermédio de jogos educativos convenientes, estimulamos a criança em questão a aprender e a 
interiorizar novas habilidades em seus movimentos, percepção, fala e na sua interação social com outros. 
Apoiamos a criança no uso de suas próprias competências para a vivência do seu cotidiano. Também 
tentamos sempre fortalecer a sua personalidade. Oferecemos diversas possibilidades para a realização 
deste apoio educacional: apoio individual na residência da família ou na sede da orientação pedagógica 
local, assim como apoio educacional em pequenos grupos. 

Trabalhamos em conjunto com outros especialistas e outras sedes de apoio educacional. Assim é 
possível combinar de modo produtivo e prático as medidas de apoio necessárias, de modo que nosso 
trabalho sirva às necessidades da criança e de seus pais.  

Aconselhamento 
Durante um segundo diálogo com os pais, discutimos os problemas resultantes do atraso ou desvio do 
desenvolvimento comportamental da criança, e tentamos junto com os mesmos encontrar soluções 
apropriadas. 



Além disso, aconselhamos e direcionamos os pais e outras pessoas envolvidas no contato diário com a 
criança, a  apoiá-la, para que ela continue a treinar, interiorizar e aplicar no seu cotidiano as novas 
habilidades aprendidas. 

Em conjunto com os pais tentamos encontrar possibilidades de desencargo (alívio) para os mesmos e os 
aconselhamos em caso de dúvidas quanto ao ingresso da crinça em uma creche, num grupo ludo-
direcionado (Spielgruppe) ou na pré-escola (asilo). 

Quem se responsabiliza pelos custos? 
Para pais com domicílio oficial no cantão de Zürich a orientação pedagógica precoce é gratuita. 


