
A educação especial  
e o seu filho

PERGUNTAS FREQUENTES PARA FAMÍLIAS MULTILÍNGUES

PORTUGUÊS / PORTUGUESE

NOÇÕES BÁSICAS

O que é a educação especial?
A educação especial é um serviço gratuito que fornecem as escolas a estudantes com deficiência. 
Pode incluir instrução, terapia, apoio comportamental ou apoio socioemocional.

Minha situação migratória, ou a de meu filho, afeta a educação especial?
Não. Seu filho pode receber educação especial independentemente de sua situação migratória.

Meu filho não tem deficiências físicas. Por que a escola diz que tem uma deficiência?
As deficiências de aprendizagem não são visíveis. Têm a ver com a maneira em que uma criança aprende, 
lê, escreve ou presta atenção. Alguns estudantes precisam trabalhar em pequenos grupos ou empregar 
estratégias especiais de aprendizagem.

Quem conduz o processo de educação especial na escola?
Cada escola é diferente. Algumas escolas têm um time de educação especial, que poderia incluir um:

EDUCADOR RESPONSABILIDADE

Professor de sala Ensina conteúdo do nível ou grau

Professor de educação especial Ensina e apoia estudantes com deficiência

Especialista de leitura ou discurso
Apoia no discurso ou na leitura, ou bem no 

desenvolvimento da língua em inglês

Professor de Inglês como 

Segunda Língua (ESL, em inglês)

Ajuda estudantes multilíngues a  

aprender inglês

Professor ou especialista bilíngue
Oferece instrução ou apoio em  

duas (ou mais) línguas

Intérprete Interpreta conversas entre a família e a escola



O que é um Plano Individual de Educação (IEP, em inglês)?
Um IEP é um programa que a escola e a família criam juntos. Ele explica:

• Como seu filho vai atualmente, incluindo seus pontos fortes;

• Metas de seu filho;

• Um plano para atingir essas metas, como serviços e acomodações da sala de aula;

• Quem fornecerá este apoio (e quando);

• Histórico de progresso de seu filho.

A escola programará reuniões IEP para criar esse plano. Você tem direito de participar no IEP de seu 
filho, assistir a todas as reuniões IEP, ouvir seus direitos antes de cada reunião, ser informado de todas as 
modificações, modificar ou mudar o e fazer perguntas em qualquer momento.

Meu filho pode abandonar os serviços de educação especial?
Sim. Lembre-se de que os serviços de educação especial trabalham de maneira mais independente. As 
reuniões IEP são um bom momento para expressar suas perguntas e preocupações.

Meu filho tem dificuldades na escola. Posso solicitar serviços de educação especial? 
Pode solicitar que a escola avalie seu filho. A escola poderia recomendar ou não serviços de educação 
especial, ou bem outras ajudas. Pode perguntar em qualquer momento para o professor de seu filho sobre 
suas opções.

MEU PAPEL

Qual o meu papel neste processo?
As escolas de EUA querem que as famílias formem parte delas! Você conhece melhor seu filho. Compartilhe 
ideias sobre os interesses, a personalidade e comportamento de sua criança. E peça ideias também, se o 
precisar.

Se eu não concordo com o plano da escola o, que devo fazer?
Você tem direito a rejeitar, mudar ou parar os serviços de educação especial. Porém, é importante que entenda 
as recomendações da escola antes de tomar uma decisão.

L ÍNGUA

Como obtenho informação na minha língua?
Você tem direito a:

• receber TODA a informação na sua língua;

• contar com um intérprete durante uma conversa ou reunião.

E se meu filho precisa tanto ESL como serviços de educação especial?
Seu filho tem direito legal de receber ESL, dupla idioma/bilíngue E serviços de educação especial. É 
responsabilidade da escola lhe fornecer TODOS os serviços que seu filho precisa.

Meu filho ainda está aprendendo inglês. Como posso saber se precisa educação especial?
Pode ser difícil saber se uma criança que está aprendendo uma nova língua precisa de educação 
especial. É por isso que é muito importante contar com profissionais que falem nossa língua no time, 
sempre que seja possível. Eles podem avaliar seu filho na sua língua. Isso lhes dá uma melhor ideia do 
processo de aprendizagem dele. Se seu filho tem dificuldade na sua língua, por favor, avise ao time.

Para mais informação, veja ...
ColorinColorado.org/families/special-education
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http://ColorinColorado.org/families/special-education

