
3+ Review

Caro Pai ou Mãe,

Uma avaliação médica, realizada pela enfermeira comunitária (health 
visitor) que visita a escola, está a ser disponibilizada a todas as crianças a 
frequentar a pré-escola.

Este é um período importante na vida do(a) seu(sua) filho(a). É importante 
que o(s) seu(sua) filho(a) aprenda a ser confiante, a confiar nos outros, 
curioso(a) e seja capaz de desenvolver relacionamentos e de aprender.

Será brevemente convidado(a), juntamente com o(a) seu(sua) filho(a), 
a vir a uma reunião com a enfermeira comunitária para falar sobre o 
desenvolvimento do(a) seu(sua) filho(a).

É muito importante que o(a) seu(sua) filho(a) goste de aprender. 
Esta reunião irá proporcionar-lhe uma oportunidade para discutir o 
desenvolvimento social e emocional do(a) seu(sua) filho(a). Quanto mais 
souber sobre a saúde e o desenvolvimento do(a) seu(sua) filho(a), mais fácil 
será ajudá-lo(a).

Continuamos a encorajá-lo(a) a participar na 3+ Review, mesmo se o(a) 
seu(sua) filho(a) já estiver a receber apoio de vários serviços de saúde e 
ensino.
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O(A) seu(sua) diretor(a)/encarregado(a) pré-escolar disponibilizar-lhe-á 
informação sobre como marcar uma consulta para a 3+ Review com a 
enfermeira comunitária. Se necessitar de um intérprete, queira informar-
me, uma vez que necessitamos de o marcar com antecedência.

• Isto será realizado na sua pré-escola/no seu infantário. 

• Traga consigo o livro vermelho do(a) seu(sua) filho(a) (PCHR). 

O Early Intervention Transformation Programme, ou “EITP” (Programa de 
Intervenção Precoce) é um programa específico para criação de mudança 
social do Northern Ireland Executive (Governo da Irlanda do Norte) / 
Atlantic Philanthropies, financiado em conjunto pelo Delivering Social 
Change fund (fundo para a criação de mudança social), DoH (Departamento 
de Saúde), DE (Departamento de Educação), DoJ (Departamento de 
Justiça), DfC (Departamento para as Comunidades), DfE (Departamento 
para a Economia) e o The Atlantic Philanthropies.  
O EITP tem como objetivo a melhoria de perspetivas para as crianças e 
jovens na Irlanda do Norte, ao incluir métodos de intervenção precoce.
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