
 

Connecticut’s 
Birth to Three System 

  VISÃO GERAL  
 
 
 

O Connecticut’s Birth to Three System (Sistema de Apoio Infantil de Connecticut do 
Nascimento aos três anos de idade) é um sistema de apoio para famílias que estão 
preocupadas com o desenvolvimento de seus filhos, especificamente, se eles não 
estiverem atingindo certos marcos esperados. Por meio de uma avaliação, a equipe do 
Birth to Three poderá ajudá-lo respondendo a todas as suas dúvidas e, se elegível, 
fornecer suporte específico para o seu filho e a sua família. Os Early Intervention 
Services and Supports (Serviços e Apoio de Intervenção Precoce), conforme identificado 
pela Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Lei de Educação para Indivíduos 
com Deficiências) Parte C, podem incluir terapia de desenvolvimento, fonoaudiologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, audiologia, nutrição e muito mais. 

 
 
 

 
Você já deu um passo muito importante ao entrar em 
contato com o 211 Child Development e agendar uma 
visita de avaliação de elegibilidade para seu filho, e o 
programa Birth to Three já recebeu seu encaminhamento. 

 
A participação no Birth to Three System é sempre voluntária e 
você pode cancelar o seu consentimento a qualquer 
momento. Para obter informações sobre processos de 
consentimento informado, confidencialidade e mediação, 
consulte o Folheto de Direitos dos Pais em: 
www.birth23.org/families/rights 

 
Para obter uma lista de termos do glossário, histórico do Birth to 
Three e outras informações de apoio, acesse: www.birth23.org 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/


O que esperar 
da avaliação 

 

 

 

  VISÃO GERAL DA VISITA DE AVALIAÇÃO  
 
 
 

 A visita de avaliação geralmente ocorre em sua casa, se for onde você e seu filho se 
sentirem mais à vontade, ou em outro ambiente público de sua escolha. 

 Você pode escolher um dia e horário que seja conveniente para você e sua família. 
Pense no melhor horário do dia para você e para quando seu filho estiver acordado e alerta. 

 Pelo menos um dos pais deve estar presente durante a avaliação, mas outras pessoas 
que também cuidam do seu filho estão convidadas a participar. 

 Dois avaliadores de duas disciplinas diferentes avaliarão seu filho para determinar se há 
um atraso significativo no desenvolvimento dele. 

 A equipe do Birth to Three dará orientações durante todas as etapas do processo de avaliação. 
Eles interagirão com o seu filho e o observarão, farão perguntas a você sobre o histórico do seu 
filho e sobre as preocupações que você possa ter. Além disso, a equipe irá ajudá-lo a 
preencher a documentação. 

  ANTES DA AVALIAÇÃO  

Reserve um tempo antes para pensar sobre: 

 O histórico pré-natal do seu filho; 

 O nascimento do seu filho; 

 O histórico de saúde e desenvolvimento do seu filho; 

 Quaisquer mudanças significativas em sua 
vida ou na vida de seu filho que possam 
levar a mudanças de comportamento; 

 Quando você começou a observar que 
talvez houvesse algum problema; 

 E quais são suas preocupações no momento. 



O que esperar 
da avaliação 
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DURANTE A AVALIAÇÃO 
Participação dos pais 

 
 
 
 
 
 

 

Você é um membro muito importante da equipe de avaliação! 

 Você ajudará o seu filho a se sentir confortável durante a visita. 

 E ajudará com atividades que explorem as habilidades do seu filho. 

A equipe de avaliação do Birth to Three avaliará cinco áreas do desenvolvimento do seu filho: 

 desenvolvimento físico, como visão, audição, mobilidade e saúde; 

 desenvolvimento da comunicação, como apontar, entender suas palavras e 
expressar pensamentos; 

 desenvolvimento adaptativo ou de autoajuda, como alimentar-se e vestir-se; 

 desenvolvimento cognitivo, como pensar, aprender e raciocinar; e 

 desenvolvimento socioemocional, como conviver com os outros, expressar 
sentimentos e desenvolver relacionamentos. 

 Diga à equipe se o que eles estão observando é um comportamento normal do seu filho. 

 Forneça respostas verdadeiras e precisas a perguntas sobre o desenvolvimento do seu filho. 

 Ajude a equipe a entender os pontos fortes e as necessidades únicas de seu filho. 

 Faça perguntas e dê sua opinião sobre como está indo a avaliação do seu filho. 
 

  APÓS A AVALIAÇÃO  

Após a avaliação, a equipe analisará os resultados dos testes padronizados concluídos, bem 
como as informações que você fornecer sobre o histórico e o desenvolvimento do seu filho e 
demais relatórios recebidos dos provedores de serviços médicos para decidir sobre a sua 
elegibilidade. 

http://www.birth23.org/families/rights
http://www.birth23.org/
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Elegibilidade 
  VISÃO GERAL  
 
 

Existem duas maneiras de ser considerado elegível: 

 seu filho será automaticamente considerado elegível caso tenha uma 
condição médica que gere um atraso no seu desenvolvimento; ou 

 por meio da avaliação de elegibilidade concluída por profissionais de duas áreas (por 
exemplo, fonoaudiologia e fisioterapia) que mostre um atraso significativo (dois desvios 
padrão abaixo da média) em uma área de desenvolvimento ou atraso moderado (1,5 
desvio padrão abaixo da média) em duas áreas de desenvolvimento. 

O relatório de avaliação será revisado com você em sua língua materna e a decisão final só será 
tomada após você revisá-lo e certificar-se de que ele está documentando corretamente. 

 
 

  NÃO ELEGÍVEL  

Se seu filho não for considerado elegível para o programa Birth to Three, há outros recursos que você pode 
buscar: 

 O Help Me Grow conecta crianças em risco a apoios e serviços. 
cdi.211ct.org/program/help-me-grow 

 O Sparkler é um aplicativo móvel que ajuda você a entender melhor o desenvolvimento de seu filho 
com o Ages & Stages Questionnaires® (ASQ); atividades para fazer com o seu filho; relatórios de 
progresso; e dicas e respostas de especialistas do 211 Child Development ou de sua 
escola/prestador. www.playsparkler.org/ct Use o código: CTFam 

Você também pode solicitar outro encaminhamento a partir de um mês após a avaliação. 

Se você discordar dos resultados da avaliação de elegibilidade do Birth to 
Three e isso não puder ser resolvido conversando com a equipe do 
programa, há outras maneiras de resolver o conflito: 

 Fazer uma denúncia por escrito. 

 Solicitar uma mediação. 
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É elegível? E 
agora? 

  VISÃO GERAL  
 
 

 Depois que a elegibilidade for determinada, você 
receberá um coordenador de serviços que o 
conectará com os recursos da comunidade. 

 Seu coordenador de serviço orientará você e sua família no desenvolvimento de um 
Individualized Family Service Plan (IFSP, Plano Individualizado de Serviço Familiar) que 
descreverá os resultados reais que você deseja para seu filho e sua família. 

 O IFSP descreverá como, onde e quando sua família trabalhará com a equipe do programa 
para alcançar esses resultados. 

 
 
 

  SUPORTES  
 

 Birth to Three é um sistema de apoio às famílias para ajudá-
las a atender às necessidades de seus bebês e crianças 
pequenas que apresentam deficiências ou atrasos em seu 
desenvolvimento. 

 Os Early Intervention Services and Supports (EIS) promovem 
parcerias colaborativas centradas na família, que ocorrem em 
ambientes naturais, onde a criança normalmente passa seu 
tempo, ajudando a reconhecer as melhores práticas atuais em 
intervenção precoce, além de serem desenvolvidos com base 
no respeito mútuo e na escolha. 

 Saiba mais sobre os suportes do Birth to Three no Handbook (Manual) 2: 
www.birth23.org/files/Families/FamilyHandbookII.pdf 
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