INTERVENÇÃO PRECOCE (EI) DE MASSACHUSETTS
Visitas domiciliares
Como será a minha visita domiciliar?
Durante sua visita domiciliar, você, seu filho e o Especialista em Intervenção Precoce irão:
	Aprender sobre as coisas que sua família faz todos os dias, como as refeições, os banhos ou ir fazer compras no mercado. Essas coisas são fáceis? São difíceis? Como o seu filho faz essas coisas com você?

Criar estratégias para apoiar os resultados do seu Plano de Serviço Familiar Individualizado (Individualized Family Service Plan - IFSP).
Ajudar você a descobrir novas maneiras de praticar habilidades em suas atividades diárias.
Ajudá-lo a assegurar-se de que você e seu filho estão se sentindo confiantes com o aprendizado de novas habilidades ao mesmo tempo em que desfrutam das atividades costumeiras que a família faz.
Você é uma parte muito importante da visita de Intervenção Precoce (Early Intervention). Você tem o papel mais importante para alcançarmos os resultados do IFSP em sua família.

Por que fazemos visitas desta maneira?
A Intervenção Precoce de Massachusetts utiliza pesquisas para orientar nossas visitas domiciliares. Em nosso trabalho, nos concentramos em três conceitos durante o trabalho com as famílias:
	Bebês e crianças pequenas aprendem melhor através de muita prática durante as atividades diárias.

Você é a pessoa que tem o maior impacto sobre o progresso de seu filho. Você está com seu filho todos os dias. A Intervenção Precoce estará com sua família somente por um período muito curto.
O Especialista em EI apoia o seu relacionamento com seu filho.

Utilizamos os princípios do Parents Interacting with Infants (PIWI - Pais Interagindo com Crianças)* para orientar nossas visitas domiciliares. O PIWI ajuda os pais, cuidadores, bebês e crianças pequenas a se sentirem bem com relação ao que estão fazendo juntos e individualmente. A EI de Massachusetts deseja que as crianças e suas famílias sejam ativas e tenham sucesso em tudo que fazem em suas vidas.
*T. Yates, J. McCollum. Parents Interacting with Infants (PIWI). Center of the Social Emotional Foundations for Early Learning, 2015.
mass.gov/dph/earlyintervention
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