
FOLHA DE RESUMO:

Intervenção precoce
0 a 3 anos

O que é intervenção precoce? 

As crianças crescem e desenvolvem várias habilidades 
ao longo dos primeiros três anos de vida. Às vezes, 
uma criança precisa de ajuda especial para garantir que 
esteja desenvolvendo essas habilidades. 

Se você ou outra pessoa estiver preocupada com o 
crescimento e/ou desenvolvimento das habilidades 
do seu filho, existe ajuda disponível! Ela é chamada de 
intervenção precoce.

Serviços de intervenção precoce (EI): 
 Æ Atendem às necessidades e prioridades da família e 
da criança 
 Æ São oferecidos sem custo para as famílias
 Æ Ajudam a família a entender e melhorar o 
desenvolvimento da criança em diversas áreas: 

 ; Cognitiva
 ; Comunicação
 ; Social e emocional
 ; Física, inclusive visão e audição

Quais os próximos passos para a família?  
O que se deve esperar? 

1. Encaminhamento—Para acessar os serviços 
de intervenção precoce (EI), seu filho precisa ser 
encaminhado. Um encaminhamento pode ser feito 
por um membro da família, professor da creche ou 
pré-escola ou médico.  

2. Coordenador de serviços—Uma pessoa chamada 
coordenador de serviços é designada como único 
ponto de contato para ajudar a família a entender 
e explorar o sistema de intervenção precoce. 

3. Triagem e avaliação —O pai/mãe deve fornecer 
um consentimento por escrito e, em seguida, será 
realizada uma triagem para identificar possíveis 
atrasos no desenvolvimento. Se forem encontradas 
áreas de preocupação, você deverá fornecer um 
consentimento por escrito para que seja realizada 
uma avaliação completa. A avaliação determina se 
a criança se qualifica para receber os serviços de 
intervenção precoce.  

4. Plano individualizado de serviços para a família 
(IEP)— 
Se o seu filho se qualificar, uma equipe, incluindo 
os pais, desenvolve um plano por escrito para 
serviços individualizados. Os membros da equipe 
têm origem em diversas agências que podem 
prestar o apoio exclusivo que seu filho precisa. 
Como pai/mãe ou tutor da criança, você tem o 
direito de ser um tomador de decisões informado.

Se o seu filho não for qualificado, seria conveniente 
pensar em outras opções ou contestar a avaliação. 
Revise suas salvaguardas processuais.

Quem se qualifica?  
O que é atraso no desenvolvimento? 

Bebês e crianças que têm: 

• Um atraso de 25% em 
uma ou mais áreas de 
desenvolvimento 

• OU, a decisão de um 
especialista de que há um 
atraso, mesmo que não 
apareça nas avaliações 
(chamada opinião clínica 
informada) 

• OU, uma doença física ou 
mental conhecida que tenha 
uma alta probabilidade de 
atrasos no desenvolvimento 
(como síndrome de Down)

! DICA:   Voc conhece seu bebê pode ser o melhor defensor do seu filho!
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Todo este processo não deve  
levar mais do que 45 dias.
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O plano individual de serviço familiar (IFSP): 
quais os próximos passos para a família? O 

que se deve esperar?

O IFSP é um plano escrito que contém:
• As habilidades, o desenvolvimento e as 

necessidades atuais do seu filho, 
• Metas e cronogramas mensuráveis de 

atingimento, 
• As intervenções e as instalações onde elas 

ocorrerão, 
• Duração dos serviços, 
• Plano de transição, se necessário, e 
• Data para revisar o plano.

Os serviços são altamente individualizados. Alguns 
exemplos são tecnologia de apoio, audiologia/audição, 
fala e linguagem, aconselhamento e treinamento, 
serviços médicos, serviços de enfermagem, serviços 
de nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia e serviços 
psicológicos.

Os serviços devem ser prestados em ambientes 
naturais. Isto significa ter instalações em que as 
crianças sem deficiência participam, por exemplo, em 
casa, pré-escola, creche etc.

Desenvolva e compartilhe uma visão para seu filho. 
Aprenda a escrever uma declaração de visão. Considere 
usar a ferramenta de fotografia do aluno listada abaixo.

Você pode solicitar uma reunião para discutir 
quaisquer preocupações ou discordâncias com o plano. 

Etapas importantes para as famílias  

 ; Anote suas preocupações.
 ; Ligue para o telefone de ajuda CONNECT 

através do número 1-800-692-7288 para 
encontrar recursos locais ou para fazer um 
encaminhamento para os serviços de intervenção 
precoce.

 ; Você receberá ligações e documentos 
relacionados a este processo. Desenvolva uma 
forma de manter seus documentos e informações 
de contato organizados. Isto é muito importante! 

 ; Informe os prestadores se preferir 
comunicações por e-mail ou telefone e se 
precisar de acomodações ou de interpretação e 
documentação no seu idioma nativo.  

 ; Sua participação é importante, a comunicação é 
a chave!

Transição 

Quando seu filho fizer três anos, ele faz a transição 
da intervenção precoce para os serviços de 
intervenção precoce pré-escolar. Eles continuarão 
a receber serviços se continuarem a ter atrasos no 
desenvolvimento e necessitarem de serviços de 
educação especial. 

Pelo menos 90 dias antes do terceiro aniversário do seu 
filho, você deverá participar da reunião de transição do 
seu filho. 

O IFSP deverá incluir um plano de transição que 
descreva as atividades e os prazos para se preparar 
para o próximo nível de serviço, se for considerado 
qualificado. 

Gráfico de comparação entre IFSP e IEP: https://bit.ly/36XlvYI
Introdução à família à intervenção precoce na AF: https://bit.ly/2RYx8dK
Visão geral da intervenção precoce: https://bit.ly/31qP6IP
Contrato de direitos dos pais — Anotado: https://bit.ly/2UwFMSe
Resolução de problemas na intervenção precoce: https://bit.ly/2Ou8LTb
Salvaguardas processuais da intervenção precoce: https://bit.ly/398LRbG
Fotografia do aluno: https://bit.ly/2Upr1AP
Me veja crescer!: https://bit.ly/381PgJs
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