
Guia de Referência da Agência para 
Crianças Pequenas com Deficiência



Programa ABCD Head Start2

Para quem serve o Head Start?
Crianças
Head Start/Early Head Start é divertido e educativo. Proporciona aos 
lactentes, lactentes, crianças pequenas e pré-escolares uma oportunidade 
de aumentar as suas competências e melhorar a sua autoimagem. 
As crianças têm a oportunidade de explorar, experimentar e descobrir 
novas ideias interessantes. As crianças que participam do Head Start/
Early Head Start crescem social, emocional e cognitivamente, já que 
fazem novos amigos e aprendem a valorizar e a desfrutar as diferenças 
entre si. As crianças com deficiência são especialmente bem-vindas. 
Fornecemos serviços especiais de ensino em uma sala de aula inclusiva. 
Os objetivos de um Plano de Atendimento Familiar Individual (Individual 
Family Service Plan - IFSP) ou Plano de Educação Individual (Individual 
Education Plan - IEP) da criança são incorporados na experiência de 
Educação do Head Start. ABCD Head Start & Children’s Services tem 
orgulho de suas salas de aula inclusivas para que todas as crianças 
inscritas com necessidades educativas especiais recebam atendimento 
de qualidade em um ambiente menos restritivo. ABCD Head Start fornece 
serviços para mais de 200 crianças com deficiência em toda Boston, 
Malden e Everett.

Pais
Os pais são a influência mais importante no desenvolvimento de uma 
criança. Os pais e professores trabalham juntos para planejar os objetivos 
educacionais para os seus filhos. Uma parte essencial do nosso programa 
é o envolvimento dos pais no planejamento do programa e atividades 
operacionais. Muitos atuam como membros do Conselho de Política 
de Pais e dos comitês de pais do programa local, onde eles têm uma 
voz na elaboração do programa. Os pais também se voluntariam para 
atuar nas salas de aula, parque infantil, viagens em campo, durante 
horários de refeição e muito mais. Os pais têm preferência para se 
candidatar a oportunidades de emprego no Head Start para o qual 
estejam qualificados. Através da participação em cursos e workshops 
sobre o desenvolvimento infantil e através de visitas domiciliares da 
equipe, os pais aprendem sobre as necessidades dos seus filhos e 
sobre as atividades educativas que podem ser realizadas em casa.

A PRONTIDÃO 
ESCOLAR 
COMEÇA AQUI.
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Uma organização de serviços humanos sem fins lucrativos de 
Massachusetts, a ABCD, fornece aos residentes de baixa renda da área 
de Boston e Mystic Valley as ferramentas, suporte e recursos de que 
precisam para sair da pobreza para a estabilidade e da estabilidade 
para o sucesso. A cada ano, atendemos mais de 100.000 pessoas, 
idosos e famílias através de uma variedade de iniciativas inovadoras, 
bem como programas e serviços bem estabelecidos e comprovados. 
Durante mais de 50 anos, a ABCD vem se enraizando profundamente 
em cada bairro que atende, empoderando pessoas e famílias e 
apoiando-os na sua busca para viver com dignidade e alcançar o seu 
mais alto potencial. Para obter mais informações, visite bostonabcd.org.

Coordenador de Saúde Mental/Deficiências 
Dorothy Gaeta
Dorothy.Gaeta@bostonabcd.org
Tel: 617.348.6316
Fax: 617.695.3781
178 Tremont Street, Boston, MA 02111

Sobre a ABCD
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Quem é Elegível para 
Head Start/Early Head Start?
Em Boston, os programas ABCD Head Start & Early Head Start no 
Centro atendem crianças de quatro semanas até cinco anos de idade, 
que residem na cidade e atendem às diretrizes de elegibilidade de 
renda. ABCD Head Start & Children’s Services também operam centros 
em Malden e Everett para crianças com idades entre três a cinco anos, 
que vivem nas comunidades de Malden, Medford, Everett, Stoneham, 
Melrose, Reading, Wakefield, North Reading e Winchester, bem como 
atendem às diretrizes de elegibilidade de renda. Como um programa 
inclusivo, o ABCD Head Start & Children’s Services aceita lactentes, 
crianças pequenas e pré-escolares com deficiência em suas salas 
de aula de Head Start e Early Head Start.

Quem encaminha as crianças deficientes 
para Head Start/ Early Head Start?

As referências podem ser feitas pelos pais, programas de 
intervenção precoce, centros de saúde do bairro, hospitais, 
clínicas, Departamento de Crianças e Famílias e outros 
provedores de serviço.

Como é iniciado o processo de referência?

O representante da agência deve entrar em contato com 
o Coordenador de Saúde Mental/Deficiências de Head Start/
Early Head Start no Escritório Central. O Coordenador pedirá 
informações sobre as necessidades da criança e da família, 
a fim de fazer uma avaliação inicial dos serviços disponíveis 
no programa local de Head Start/ Early Head Start. Se o Head 
Start/ Early Head Start puder oferecer a colocação potencial 
da criança, o Coordenador no Escritório Central fornecerá 
as informações para o pessoal apropriado no programa 
do Head Start/ Early Head Start e informará o centro do 
encaminhamento, a fim de iniciar o processo de inscrição.
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• Cada criança recebe uma variedade de experiências de 
aprendizagem para promover o crescimento intelectual, social 
e emocional em um ambiente inclusivo. As crianças participam 
de brincadeiras em ambientes internos e ao ar livre e são 
apresentadas aos conceitos de palavras e números. Elas são 
encorajadas a expressar seus sentimentos e a desenvolver a 
autoconfiança e a capacidade de conviver com outras pessoas.

• Um currículo concebido para satisfazer as necessidades 
individuais de cada criança.

• Cada programa tem um Especialista de Suporte à Intervenção 
que presta consultoria aos professores em sala de aula, 
educação e apoio aos pais, coordenação de serviços BPS 
e El e encaminhamento para avaliação, conforme apropriado.

• Estabelecer visitas médicas e odontológicas na residência é 
uma prioridade para ABCD Head Start. O serviço de prevenção 
dentária no local é fornecido para todas as crianças do Head 
Start. As crianças também passam por triagem de audição, visão 
e nutricional, com encaminhamentos e recursos adequados 
oferecidos às famílias, quando necessário.

• A hora da refeição é uma extensão da aprendizagem por 
modelagem da linguagem, conversa, interação social e introdução 
de novos alimentos. O cardápio integra a pesquisa nutricional 
mais recente, para que as famílias recebam as refeições mais 
saudáveis possíveis. ABCD Head Start trabalha com todas 
as famílias para garantir que as suas necessidades culturais 
sejam valorizadas e dietas especiais sejam acomodadas.

• Um profissional de saúde mental está disponível em cada 
programa de Head Start para fornecer serviços de saúde mental 
para as crianças e famílias. O treinamento e suporte contínuos 
garantem que ABCD Head Start proporcione ambientes de sala 
de aula com alta qualidade, que promovem o sucesso, segurança 
e bem-estar de cada criança. Oportunidades estão disponíveis 
para que os pais se tornem parceiros no programa de educação 
de seu filho.

Quais são os serviços oferecidos 
para as crianças com deficiência?
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Processo de Inscrição
Inscrições
Os pais devem realizar a inscrição no programa Head Start/
Early Head Start local com um Especialista ERSEA (Inscrição). 
Eles serão solicitados a fornecer a documentação, a fim de 
verificar a elegibilidade. A documentação necessária incluirá 
os documentos para verificar a idade da criança (certidão 
de nascimento, passaporte, registro hospitalar ou certidão 
de batismo). Comprovante de residência (conta de água ou 
luz, contrato de aluguel, recibo de aluguel, declaração do abrigo, 
extrato de cartão de crédito, extrato bancário) e comprovante 
de renda familiar (formulários de imposto de renda, canhotos 
de pagamento, carta TANF, carta do Seguro Social. Comprovante 
de remuneração ou contratos de apoio à criança ou pensão).

Registros da Criança
A fim de garantir que as decisões de inscrição e colocação 
adequadas sejam tomadas, a agência de referência deve enviar 
todas as informações relevantes sobre a criança e a família 
para o ABCD Intervention Support Specialist antes ou durante 
o processo de candidatura.

Serviços de Apoio
A agência de referência e o Especialista de Suporte à Intervenção 
colaborarão entre si para garantir que todos os serviços de 
suporte necessários sejam coordenados com o programa 
Head Start/Early Head Start.

Outros Serviços
Conforme apropriado, o Especialista de Suporte à Intervenção 
(Coordenador de Saúde Mental/Deficiências) organizará para 
que a agência de referência e/ou pais visitem o centro do Head 
Start/Early Head Start. Além disso, eles podem organizar visitas 
à criança no seu programa atual e/ou participar das Reuniões 
de Elegibilidade BPS/Reuniões IFSP.
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Processo de Inscrição
O Especialista de Suporte à Intervenção atuará como um 
advogado da criança durante todo o processo de inscrição. 
Eles compartilharão todas as informações relevantes sobre 
as necessidades da criança com outros agentes envolvidos no 
processo de admissão. ABCD Head Start & Children’s Services 
notificará os pais se a criança tiver sido aceita, a colocará em 
uma lista de espera ou se o programa não consegue atender 
às necessidades da criança.

Se uma criança for aceita, o Especialista de Suporte à Intervenção 
e outros agentes do ABCD continuarão a apoiar a família para 
reunir toda a documentação necessária, incluindo, mas não se 
limitando à obtenção de cópias do IEP/IFSP e da documentação 
médica da criança, necessária para a autorização do médico.

Processo de Transição

Se a criança for aceita, o Especialista de Suporte à Intervenção 
e/ou outros agentes do programa ABCD se comunicarão com 
a agência de referência para planejar o processo de transição.



A PRONTIDÃO 
ESCOLAR  
COMEÇA AQUI.

Yvette Rodriguez
Vice-presidente,
ABCD Head Start & Children’s Services

Para mais informações,  
entre em contato com: 
Disabilities/Mental Health Coordinator
Dorothy Gaeta
Dorothy.Gaeta@bostonabcd.org
Tel: 617.348.6316
Fax: 617.695.3781
178 Tremont Street, Boston, MA 02111

Head Start & Children’s Services é um programa de Ação para  
o Desenvolvimento da Comunidade de Boston

178 Tremont Street  •  Boston, MA 02111  •  617.348.6000  •  bostonabcd.org


