
SOBRE NÓS
Somos uma equipa de profissionais de diferentes 
áreas que se uniram com a finalidade comum de 
promover a Saúde, o Desenvolvimento e a 
Aprendizagem das crianças, adolescentes e 
adultos. 

Disponibilizamos serviços de saúde a nível de 
Psicologia, Psicoterapia, Nutrição, Terapia da Fala, 
Terapia Psicomotora e serviços de educação. 

Estabelecemos parcerias com outras entidades, 
assentes em formas de cooperação mútua que 
permitam a ambas as partes a melhoria contínua 
dos seus serviços e estruturas. 

Estamos empenhados em dar a conhecer 
conteúdos atualizados sobre temas relacionados 
com a Saúde, Desenvolvimento e Aprendizagem e 
para isso produzimos artigos para publicações e 
para o nosso blogue - BLODIG. 

Os nossos serviços são prestados em gabinetes e 
salas do DIG Núcleo Educativo e Desenvolvimento 
Infantil, mas também poderão decorrer em escolas 
ou em casa. 

Conheça-nos no DIG Núcleo Educativo e 
Desenvolvimento Infantil e visite o nosso site em 

www.nucleodig.com.

CONTACTOS
Site | www.nucleodig.com 

E-mail | nucleodig@gmail.com

Número de Telefone | 214603901 

Morada | Praceta do Antigo Mercado, nº.80, 
2645-043 Alcabideche 

SPONSOR Saúde, 
Desenvolvimento e
Aprendizagem
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Terapia Psicomotora

A Terapia Psicomotora tem como objetivo contribuir na 
promoção do desenvolvimento, na prevenção em 
situações de risco e no tratamento de problemas 
desenvolvimentais. 

Destina-se a crianças, adolescentes e adultos. 

Saiba mais sobre os nossos serviços no DIG Núcleo 
Educativo e Desenvolvimento Infantil e visite o 

nosso site em www.nucleodig.com.

O QUE FAZEMOS 
Apoio Psicológico e/ou Psicoterapêutico 
Consulta de Nutrição 
Terapia da Fala 
Terapia Psicomotora 

Rastreio Académico 
Avaliação Psicopedagógica 
Apoio Psicopedagógico 
Apoio Escolar Especializado 
Programas de Intervenção 

Workshops Educacionais 
Tempos Livres 
Sala de Estudo Autónomo 

Apoio Psicológico e/ou 
Psicoterapêutico 
O Apoio Psicológico e/ou Psicoterapêutico visa 
contribuir na promoção da saúde mental, na prevenção 
em situações de risco de psicopatologia e no tratamento 
em quadros psicopatológicos. 

Destina-se a crianças, adolescentes e adultos. 

Consulta de Nutrição 
A Consulta de Nutrição tem como objetivo contribuir na 
promoção da saúde, na prevenção em situações de 
risco e no tratamento em problemas alimentares e 
nutricionais. 

Dirige-se a crianças, adolescentes e adultos. 

Terapia da Fala 
A Terapia da Fala tem como finalidade contribuir na 
promoção da saúde, na prevenção em situações de 
risco e no tratamento de problemas de comunicação, 
fala e linguagem, bem como da mastigação e 
deglutição. 

Dirige-se a crianças, adolescentes e adultos.
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