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Resumo A Intervenção Precoce (IP) pretende responder às necessidades das famílias com crianças 

que apresentem atraso de desenvolvimento associado ou não a deficiência, ou que se encontrem em 

risco de atraso grave de desenvolvimento. Existem estudos que comprovam que quanto mais cedo se 

iniciar a IP mais eficaz será a sua intervenção, sendo maiores as probabilidades de a criança 

ultrapassar ou diminuir as dificuldades que resultam da sua situação de risco, uma vez que se vai 

favorecer o desenvolvimento global da criança. (Bairrão e Almeida, 2003; Correia, Álvares e Abel, 

2003). 

Numa sociedade em que cada vez mais crianças, desde bebés, frequentam uma instituição de 

educação, consideramos que os profissionais de educação têm um papel fundamental na deteção e 

encaminhamento precoce das crianças em risco de desenvolvimento para a IP. Revela-se fundamental 

que os profissionais que aí trabalham conheçam os sinais de risco e identifiquem as situações que 

beneficiam de encaminhamento para a IP.  

A investigação realizada visou elaborar, implementar e avaliar uma ação de formação para 

educadores de infância e ajudantes de ação educativa a trabalhar em instituições de educação com 

valência de creche, com os objetivos de aprofundar o seu conhecimento sobre IP e sobre o 

desenvolvimento da criança, bem como de os capacitar para a deteção precoce de crianças com atraso 

de desenvolvimento ou que poderão estar em risco de desenvolver atraso. Participaram na formação 

21 profissionais de educação do concelho de Condeixa-a-Nova. A formação teve a duração de 20 

horas, sendo composta por 8 sessões de 2 horas e 30 minutos. Os conteúdos abordados foram IP, 

desenvolvimento da criança até aos 3 anos, fatores de risco e fatores de proteção, envolvimento da 

família, ambiente e atividades na creche. Para avaliar o impacto da formação foi elaborado um 

questionário sobre IP que teve como objetivo verificar o conhecimento dos formandos sobre o tema, 

tendo sido preenchido em dois momentos distintos: o início e o final da formação.  

Concluímos que a formação contribuiu para a capacitação dos profissionais de educação, havendo 

um aumento de conhecimentos sobre IP. Os formandos demonstraram maior competência no 



 

 

encaminhamento de crianças para a IP e para colaborarem na implementação de estratégias com as 

crianças e as famílias apoiadas por este serviço. 
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