Fomento precoce desde o nascimento
Fomentar o desenvolvimento infantil e apoiar a descoberta
lúdica
Bem‐vindo ao zeppelin – familias startklar
Nós apoiamos‐os como mãe ou pai com o programa“ PAT‐ Aprender
com os pais „ no fomento precoce e ensino educativo das crianças.
Voçês como pais tem uma grande influência no desenvolvimento e
na aprendizagen das suas crianças. No zeppelin – familias startklar
recebem Informações, instruções e apoio do dia‐a‐dia em familia.

Como funciona“ PAT‐ Aprender com pais“?
 A sua treinadora paternal vem na regra de duas em duas
semanas por uma hora á sua casa, até a criança ter 2 ou 3
anos de idade.
 Uma vez no mês junto com a criança visita o programa em
grupo na sua residência.

Visitas domiciliares
 A visita domiciliar significa tempo para si e para a sua
criança.
 Voçê fala com a sua treinadora paternal, sobre o
desenvolvimento, educação e a saúde da sua criança e
esclarece as suas düvidas. Estas conversas são
confidenciais.
 Voçês jogam juntos e recebem novas ideias como pode
fomentar melhor a sua criança.
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Oferta de grupo
 Voçê vai encontrar outras familias e troca experiências.
 Saboriamos o lanxe todos juntos
 Voçês ficam a conhecer as ofertas que á para familias nos
seus arredores.
 As crianças bricam juntas com outras crianças.

O que obtém voçê e a suas crianças?
 Voçê sente‐se mais segura no que diz respeito ao ensino
educativo da sua criança.
 Voçê experimenta o que a sua criança necessita para crescer
saúdalvelmente.
 Voçê recebe respostas ás suas perguntas.
 Voçê pode preparar bem a sua criança para o jardim infantil
e a escola.

Quem pode participar?
Gravidas e pais que particularmente se encontram em situação de
sobrecarrego com as crianças, que para iniciar não podem ter mais
de 4 meses de idade.
A participação é facultativa e gratuita. Uma saída antecepada do
programa é possivel.

Quem da informações?
 A sua mãe aconselheira
 A sua parteira
 No seu pediatra / sua pediatra
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