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Educação: 
O nosso programa educacional é projetado para atender às 
necessidades individuais de cada criança, enquanto simultaneamente 
valoriza cada característica étnica, cultural e linguística da comunidade. 
Cada criança recebe uma variedade de experiências de aprendizagem 
que promovam o crescimento físico, intelectual, social e emocional. 
O currículo de sala de aula se baseia nos interesses das crianças 
e oferece oportunidades de aprendizagem intencional. Por meio 
de parcerias com cada família, o nosso objetivo é preparar cada 
criança para a transição para a pré-escola e ajudar a promover 
o sucesso sustentado ao longo de toda a sua carreira educativa.

Early Head Start fornece serviços especiais de ensino em uma 
sala de aula inclusiva. Existem especialistas na equipe dedicados 
especificamente a apoiar a educação de crianças com necessidades 
especiais, bem como as suas famílias. Os objetivos de um Plano de 

O que é o Programa ABCD Early Head 
Start no Centro?
O programa Early Head Start no Centro fornece educação infantil 
para lactentes e crianças em idade pré-escolar. O programa foca na 
prontidão escolar, bem-estar físico e desenvolvimento cognitivo e 
sócio emocional de crianças desde a infância até que estejam prontas 
para a transição para a pré-escola. Dispõe de uma abordagem de 
desenvolvimento familiar que oferece serviços abrangentes para as 
crianças, bem como para as suas famílias. Existem vários programas 
de ABCD Head Start & Children’s Services por toda a cidade de Boston. 
Cada programa compreende várias horas com base nas necessidades 
e elegibilidade da família.

Cada local oferece os seguintes serviços abrangentes:

A PRONTIDÃO 
ESCOLAR 
COMEÇA AQUI.
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Atendimento Familiar Individual (Individual Family Service Plan - IFSP) da 
criança são incorporados na experiência de educação do Early Head Start. 
Para as crianças que tenham IFSPs, a nossa equipe trabalha em estreita 
colaboração com o programa de Intervenção Precoce, bem como os pais 
da criança, para assegurar que o atendimento identificado está sendo 
fornecido.

Saúde Física e Mental e Nutrição:
As crianças anualmente passam por triagens de audição, visão e nutricional, 
e serviços e encaminhamentos adequados no programa. Recursos 
apropriados para apoiar a saúde das crianças são oferecidos às famílias, 
quando necessário. Todos os dias é servido um cardápio saudável e bem 
elaborado. Estas refeições ao “estilo familiar” são elaboradas para ser uma 
oportunidade de aprendizagem repleta de modelagem de linguagem, 
interação social e introduções de novos alimentos. Nossos programas 
trabalham com cada família para garantir que suas necessidades dietéticas 
culturais sejam valorizadas e dietas especiais sejam acomodadas. Os 
membros da equipe de saúde e nutrição oferecerem às famílias informações 
e uma variedade de oportunidades de aprender sobre hábitos saudáveis 
de vida enquanto participam do desenvolvimento físico das crianças.

Um profissional de saúde mental está disponível em cada programa de 
Early Head Start para fornecer serviços de saúde mental para as crianças 
e suas famílias. O treinamento e suporte contínuos garantem ambientes 
de sala de aula com alta qualidade, que promovem o sucesso, segurança 
e bem-estar de cada criança.
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Apoio Familiar:
A equipe de atendimento familiar 
trabalha com cada família para 
construir uma parceria para alcançar 
os objetivos estabelecidos pelos 
pais. Eles fornecem recursos e 
encaminhamentos, intervenção 
em situações de crise e os serviços 
para as famílias, os quais refletem 
as necessidades e interesses deles. 
Oportunidades são proporcionadas 
aos pais para que possam se 
conectar com os outros, com o 
programa e com a comunidade em 
geral, com um foco no suporte ao 
desenvolvimento familiar saudável, 
liderança e aptidões profissionais.

Envolvimento dos Pais e 
Governança do Programa:
O envolvimento dos pais é uma parte 
essencial do nosso programa. Early 
Head Start faz parcerias com os pais 
para promover a aprendizagem da 
criança. Os pais podem fazer parte 
do planejamento do programa ao 
participar das reuniões e fornecer 
feedback sobre os serviços 
prestados. Muitos pais atuam como 
membros do Conselho de Política 
de Pais e/ou do Comitê de Pais, 
onde eles têm uma voz no processo 
de tomada de decisão e concepção 
do programa. Os pais também 
participam da aprendizagem 
das crianças ao se voluntariarem 
no programa ou sala de aula, 
participando de viagens em campo, 
participando de aulas, grupos ou 
oficinas e realizando atividades 
educativas que são uma extensão 
da aprendizagem de sala de aula 
em sua própria casa.
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Como posso me inscrever?

•  Comprovante da idade do seu filho ou filha: Certidão de nascimento, 
certidão de batismo, passaporte ou registro hospitalar;

•  Comprovante de residência: Contas de serviços públicos, contrato/
recibo de aluguel, declaração de um abrigo, extrato de cartão de 
crédito ou bancário indicando o seu endereço de moradia;

•  Comprovante de renda familiar: Formulários de imposto de renda, 
canhotos de pagamento, Carta de TANF/TAFDC, carta do Seguro 
Social, comprovante de remuneração ou declarações de desemprego, 
contratos de apoio à criança ou de pensão que reflitam a renda 
familiar anual correspondente de todas as fontes.

Se você tiver um filho ou filha entre 4 semanas e 2,9 anos de idade, 
você pode se qualificar para o nosso programa de seis horas por dia 
ou 10 horas por dia. As candidaturas são aceitas em sequência durante 
todo o ano. Para agendar uma reunião para realizar a inscrição, você 
pode:

•  Ligar ou visitar o programa ABCD Early Head Start local.
•  Ligar para o escritório central no número 617-348-6388.
•  Envie um e-mail para headstart@bostonabcd.org

Na reunião para realizar a inscrição você será solicitado 
a fornecer a seguinte documentação:
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Você será notificado por telefone e correio se o seu filho for 
aceito. Existem alguns requisitos adicionais sobre os quais 
você deve saber antes de inscrever o seu filho.

Os genitores/responsáveis por todos os lactentes e crianças em 
idade pré-escolar aceitas no programa Early Head Start devem 
se reunir com o Gestor de Saúde e Nutricionista do programa 
para realizar uma entrevista de saúde e nutrição, antes de seu 
filho iniciar as aulas.

Você pode acelerar o processo de inscrição fornecendo 
ao programa as seguintes informações assim que possível:

• Uma cópia dos registros de imunização, exame físico mais 
recente (datado nos últimos 12 meses) e uma avaliação do 
risco de tuberculose de seu filho. Estes documentos podem 
ser necessários antes de as crianças iniciarem as aulas.

• Uma cópia do exame odontológico mais recente do seu filho. 
As crianças devem realizar um exame odontológico no prazo 
de 90 dias a contar da inscrição. Se o seu filho não tem um 
dentista, você pode dar o consentimento para os cuidados 
de saúde dentária no programa através do nosso serviço 
de odontologia móvel.

• Se o seu filho tem um problema de saúde ou condição especial 
haverá formulários adicionais que devem ser preenchidos 
antes que eles se inscrevam. Entre em contato com a equipe 
do programa para saber mais sobre os formulários que você 
e o médico de seu filho terão de preencher.

• Se o seu filho tem necessidades especiais, é útil fornecer 
ao programa uma cópia do IFSP de seu filho.

O que devo esperar se o meu filho for aceito?
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Assim que a documentação do seu filho seja apresentada 
ao programa, você pode esperar o seguinte:

Visitas Domiciliares:
A equipe de ensino de seu filho entrará em contato com você para 
agendar uma visita domiciliar antes ou logo após a inscrição do 
seu filho. O objetivo desta visita domiciliar é conhecer o interesse 
e atividades da criança, para preencher os formulários de avaliação 
de Idades e Estágios e para discutir o que você gostaria que o 
seu filho alcançasse durante a participação no Early Head Start. 
Fazemos estas atividades em casa porque é o lugar onde o seu filho 
está mais confortável e nos permite conhecer você e sua família em 
uma atmosfera familiar.

Durante todo o ano do programa, a equipe agendará visitas 
domiciliares com você em horários que sejam convenientes para 
a sua família, de modo que possamos apoiar as suas metas para 
o seu filho e sua família, analisar o progresso de seu filho em sala 
de aula e planejar sobre como você será envolvido no programa 
e na educação de seu filho.

Orientação do Programa:
Cada família é agendada para participar de uma orientação sobre 
o programa local para garantir que você esteja informado sobre 
os serviços que serão oferecidos e como você pode ser envolvido 
na educação do seu filho. A orientação é uma oportunidade para 
os pais conhecerem a equipe do programa, inteirar-se sobre as 
políticas e procedimentos do programa e ouvir sobre todas as 
emocionantes oportunidades de participação que oferecemos.

Introdução em Fases:
Sempre que possível, pedimos que um genitor/responsável 
acompanhe a criança para uma apresentação à sua sala de aula. 
É uma visita breve para garantir que você e o seu filho estão 
confortáveis e prontos para a transição para a escola.

Envolvimento Contínuo dos Pais e Parcerias com a Equipe:
Apoiamos e incentivamos a participação dos pais em todos 
os aspectos do nosso programa. Incentivamos os pais a se 
voluntariarem nas salas de aula ou programa e participarem de 
viagens em campo e de outros eventos e atividades da escola. Além 
disso, temos reuniões regulares, oficinas e outras oportunidades 
de educação dos pais que esperamos que os pais participem. Mais 
importante ainda, as famílias e a equipe trabalham em parceria para 
apoio aos objetivos que você tenha para o seu filho e sua família.



A PRONTIDÃO 
ESCOLAR  
COMEÇA AQUI.

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

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

Para mais informações,  
entre em contato com:
ERSEA Administrator
617.348.6388


