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O QUE DIZ A LEI 
Quando uma família tem um filho com necessidades 
especiais, a vida pode ser um pouco mais 
complicada do que o esperado. 

E nada é mais importante para o desenvolvimento de 
uma criança do que a sua família. É por isso que os pais 
devem estar no controle da situação, conhecendo 
seus direitos de acordo com a lei federal. 

E esse é o objetivo deste folheto. 

Existe uma lei federal chamada Individuals with 
Disabilities Education Act (IDEA, Lei Educacional para 
Indivíduos com Deficiência) que rege a educação 
especial para crianças com deficiência ou atraso no 
desenvolvimento. A Parte C desta lei abrange o apoio 
a famílias com bebês e crianças pequenas e garante 
certos direitos, chamados de garantias processuais.  
Os direitos das famílias de acordo com a IDEA 
começam a partir do ponto de referência para o Birth 
to Three System (Sistema do Nascimento aos Três Anos 
de Idade) contido no serviço 211 Child Development. 
O programa Birth to Three não faz distinção entre raça, 
cultura, religião, classe social ou deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso você queira ter uma cópia da IDEA completa, acesse 
Birth23.org e clique em About Us (Quem Somos) e depois 
em Related Laws and Regulations (Leis e Regulamentos 
Relacionados); ou solicite uma cópia impressa entrando 
em contato pelo telefone 860-500-4400. 

 



 

 

OS PAIS CONTAM COM AS 
SEGUINTES PROTEÇÕES DE 
ACORDO COM A IDEA: 

 

1. O DIREITO DE DAR CONSENTIMENTO 
LIVRE E INFORMADO POR ESCRITO: 
Os pais devem dar permissão por escrito antes que o filho 
seja avaliado; antes que os serviços comecem ou sejam 
alterados; e antes que as informações sobre o filho ou a 
família sejam compartilhadas com qualquer outra 
pessoa. Antes de serem solicitados a tomar decisões ou 
dar consentimento por escrito, os pais devem receber 
informações e explicações completas sobre o programa. 
O consentimento pode ser cancelado por escrito a 
qualquer momento. 

 
2. DIREITO DE RECEBER 
NOTIFICAÇÕES POR ESCRITO: 
Os pais devem receber uma notificação por escrito do 
programa que participarão antes que quaisquer 
avaliações sejam feitas. Além disso, uma notificação por 
escrito deve ser enviada dentro de um prazo razoável 
antes que quaisquer decisões sejam tomadas sobre: 

 elegibilidade 

 reuniões do Individualized Family Service Plan  
(IFSP, Plano de Serviço Familiar Individualizado) 

 início ou alteração de serviços 

 recusa de serviços 

 saída do programa Birth to Three 
 



 

 

3. O DIREITO DE TER UM IFSP  
(OU PLANO DE SERVIÇO FAMILIAR 
INDIVIDUALIZADO) COORDENADO: 
O IFSP é um plano escrito desenvolvido por uma 
equipe para registrar os resultados para a própria 
família e para a criança. Ele lista os tipos de suporte 
do programa Birth to Three que melhor auxiliarão a 
alcançar esses resultados e descreve quando, onde 
e como os Early Intervention Services (EIS, Serviços de 
Intervenção Precoce) ocorrerão. Os pais podem 
optar por recusar alguns serviços do IFSP sem afetar 
aqueles que estão de acordo. Os pais e outros 
membros da família trabalharão em conjunto com o 
coordenador de serviço e outros membros da 
equipe para criar o IFSP. 

Os pais podem convidar qualquer pessoa que 
desejarem para as reuniões do IFSP, incluindo um 
advogado. O IFSP é revisado pelo menos a cada seis 
meses, ou dentro de um intervalo menor, se solicitado. 

Como o foco da Early Intervention (Intervenção 
Precoce) é no que as famílias fazem entre as visitas, os 
pais estarão ativamente envolvidos no agendamento 
da hora, data e local das visitas e reuniões do IFSP. 

Os pais podem solicitar uma revisão do IFSP a qualquer 
momento, mesmo que uma reunião de revisão tenha 
acabado de ser realizada. 

 
4. O DIREITO DE RECEBER SERVIÇOS 
EM AMBIENTES NATURAIS: 
Os ambientes naturais são mais do que lugares onde 
as crianças vivem, aprendem e brincam. Ambientes 
naturais são todas as atividades e rotinas que fazem 
parte do dia a dia da criança, tanto em casa quanto 
na comunidade. Os pais e sua equipe elaboram 
juntos estratégias que podem ser realizadas como 
parte dessas atividades regulares entre as visitas de 
Early Intervention (EI, Intervenção Precoce). Fazer 
pequenas mudanças e repeti-las ao longo do dia 
ajudam as crianças a desenvolver novas habilidades. 
Quando uma visita tiver que ser realizada em 
qualquer lugar diferente do ambiente natural da 
família, a equipe do IFSP deverá fornecer uma 
justificativa por escrito no plano. 



 

 

5. DIREITO À CONFIDENCIALIDADE: 
O acesso a qualquer informação que identifique 
pessoalmente a criança ou um membro da família é 
limitado a funcionários selecionados do programa  
Birth to Three, a auditores estaduais ou federais ou 
agências de credenciamento. Os pais devem 
concordar por escrito antes que as informações dos 
registros eletrônicos ou escritos de seu filho sejam 
compartilhadas com qualquer outra pessoa. 

 
6. DIREITO DE REVISAR E 
ALTERAR REGISTROS: 
Os pais podem pedir para verificar e revisar seu registro do 
programa Birth to Three a qualquer momento. O programa 
terá dez dias para atender à solicitação. Depois de revisar 
o arquivo, os pais podem pedir para fazer alterações, se 
acharem que algo está incorreto, ou para adicionar 
informações, se o registro estiver incompleto. Se o 
programa não concordar com a solicitação de alteração 
dos registros da criança, os pais podem solicitar uma 
audiência para contestar a decisão. Os pais podem 
receber uma cópia gratuita do registro do filho. Cópias 
adicionais podem ser cobradas pelos programas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. O DIREITO DE FAZER UMA 
DENÚNCIA POR ESCRITO: 
A maneira mais rápida de resolver uma questão é 
conversar com o coordenador de serviço da família, 
com o diretor do programa ou com a agência principal 
do programa Birth to Three. Se os pais sentirem que seus 
direitos foram violados ou que houve uma violação da 
lei, eles podem apresentar uma queixa por escrito 
assinada junto à Secretaria da Primeira Infância (OEC), 
que funciona como a agência principal do programa 
Birth to Three. A denúncia pode ser enviada por e-mail 
para CTBirth23@ct.gov ou por correio para: 

Connecticut Birth to Three System  
450 Columbus Blvd., Suite 205 
Hartford, CT 06103 

Uma cópia da denúncia por escrito também deve ser 
enviada ao programa Birth to Three. É melhor que a 
denúncia seja feita pelos pais, mas a agência principal 
pode auxiliar a fazer isso, caso os pais prefiram. 

A agência principal investigará a denúncia e 
responderá por escrito no prazo de 60 (sessenta) dias 
corridos após o recebimento da denúncia. Durante o 
período de resolução da denúncia, a família pode 
optar por continuar a receber o suporte de EI, conforme 
detalhado no IFSP atual, a menos que os pais e a 
equipe concordem em alterar o plano. 

 
 
 
 

mailto:CTBirth23@ct.gov


 

 

8. PROCESSO PARA 
RESOLVER LITÍGIOS: 
Outra maneira de resolver divergências ou notificar o 
programa Birth to Three de que a lei pode ter sido 
violada é solicitar uma mediação ou audiência.  
A mediação permite que os pais e a equipe do 
programa conversem de forma mais detalhada sobre o 
ponto de desacordo com um mediador imparcial e 
treinado. O mediador trabalhará junto com os pais e o 
programa para encontrar uma solução adequada a 
ambos e redigirá os termos do acordo. Os pais também 
podem entrar em contato com a OEC para solicitar 
uma audiência de conciliação. Esse é um processo 
mais formal conduzido perante um juiz imparcial. 
Normalmente, os pais contarão com um advogado 
para representá-los e o programa Birth to Three será 
representado por um procurador-geral assistente. 

Uma cópia da Mediation in Early Intervention Services 
(Mediação nos Serviços de Intervenção Precoce) ou uma 
brochura chamada Due Process Hearings (Audiências de 
Conciliação) será disponibilizada mediante solicitação. 
Para obter uma cópia, envie um e-mail para 
CTBirth23@ct.gov ou ligue para 860-500-4400. 
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DÚVIDAS? 
Para obter mais informações sobre os direitos dos 
pais, converse com o coordenador de serviços, 
funcionários da equipe ou supervisor ou diretor do 
programa. Para falar com outros pais, entre em 
contato com: 

CONNECTICUT PARENT 
ADVOCACY CENTER 
860-739-3089 

338 Main Street 
Niantic, CT 06357 

CPACInc.org • cpac@cpacinc.org 

Os pais também podem entrar em contato 
com a Office of Early Childhood (OEC) que 
funciona como a agência principal do 
sistema Birth to Three para discutir sobre a 
Parte C da IDEA a qualquer momento. 

CT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 
860-500-4400 

BIRTH TO THREE SYSTEM 
450 Columbus Boulevard 
Suite 205 
Hartford, CT 06103 

Birth23.org • CTBirth23@ct.gov 
 

 
Este produto foi desenvolvido por meio de 
financiamento fornecido pelos U.S. Department of 
Education (Departamento de Educação dos EUA)  
sob a Individuals with Disabilities Education Act  
(Lei Educacional para Indivíduos com Deficiência). 
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