
LISBOA

Av Casal Ribeiro , nº 15 – 6ºAndar

1000-090 Lisboa

T: 211 927 192

M: 965 993 264

Emial: quintinoaires@quintinoaires.pt

PORTO

Praça D. João I, nº 25 – 8º andar

4000-295 PORTO

T. 222 016 312

M: 91 181 74 11

Email: porto@quintinoaires.pt

LEIRIA

Rua Camilo Korrodi, Bloco 1, 1º E6

2400 – 111

T. 244 200 194

Email: leiria@quintinoaires.pt

O que é?
É um programa de trabalho psicológico para crianças e jovens com
necessidades educativas especiais.
Sem qualquer custo para os pais. Neste âmbito, propõe o recurso ao
subsídio de Educação Especial., ao abrigo do Dec. Lei n.º 3/2008 de 7
de Janeiro.
Neste programa organizam-se sessões de educação neurocognitiva,
psicoterapia e sessões de orientação para os pais, com vista a habilitar
a criança e o jovem para o Sucesso Educativo.
Lembre-se, ninguém nasce ensinado!

Como frequentar?
Com um simples telefonema para o Instituto no distrito a que pertence
a criança ou o jovem.



COMO FUNCIONA?

O PH nasceu há 16 anos, quando o Prof. Dr. Quintino Aires era
professor na Escola Superior de Educação Maria Ulrich, Lisboa.

É uma ferramenta pronta a ser requisitada pelos pais e educadores
para suprir as ausências de resposta aos níveis dos recursos humanos
especializados e das verbas económicas disponíveis.

O preenchimento dos documentos solicitados é realizado com a
ajuda dos nossos profissionais.

www.quintinoaires.pt

A sinalização é feita com o envio do PEI do aluno para o Instituto, e a
receção deste leva a um telefonema aos pais para agendar a
primeira reunião. Nesta reunião com o Prof. Dr. Quintino Aires inicia-se
o estudo do caso, que inclui a realização de exames psicológicos, o
que permite elaborar o relatório e o plano individual de trabalho.

A cada três meses é realizada nova avaliação e elaboração de novo
relatório.

O instituto NÃO cobra qualquer valor aos pais por este serviço (as
deslocações ao instituto são, naturalmente, da responsabilidade dos
pais).


