
Você tem dúvidas sobre educação
especial?
Você acha que seu filho pode se
qualificar para um plano IEP ou 504?

Nós estamos aqui para ajudar!

Defende os mais de 2.000 alunos que recebem 
serviços de educação especial em Newton
Aconselha o Comitê Escolar de Newton 
Comunica-se com a Administração do distrito escolar 
das Escolas Públicas de Newton (Newton Public 
Schools, NPS) para compartilhar informações e 
interceder pela mudança
Proporciona uma rede de contatos e suporte de 
família para família
Organiza apresentações para famílias e funcionários 
do NPS
Reúne-se regularmente para conectar
BEM-VINDO A TODOS

O que é Newton SEPAC?
Somos um grupo de voluntários que intercede pelas  
crianças em Newton que têm ou podem se qualificar para 
um Programa de Educação Individualizado (IEP) ou Plano 
504. Auxiliamos as famílias  com informações, suporte e 
conexão com a comunidade.

O que o Newton SEPAC faz?

Quem pode ser elegível para os serviços?
Qualquer aluno que não tenha acesso igual ou a 
capacidade de se beneficiar de seu ambiente de sala de 
aula e currículos devido a uma diferença ou deficiência. 
Mesmo que a(s) deficiência(s) do aluno ainda não 
tenha(m) sido identificada(s), o aluno pode se qualificar se 
encontrar barreiras em sua educação ou experiência 
escolar (ou tais barreiras forem antecipadas). A 
deficiência pode resultar de qualquer variedade de 
diferenças ou desafios, incluindo diferenças neurológicas, 
deficiências/perdas de visão ou audição, dificuldades 
motoras ou qualquer aspecto da função de uma criança 
que não seja suficientemente compreendido e/ou 
atendido ou apoiado.

currículos acessíveis
apoios para melhorar os
ambientes de aprendizagem
fisioterapia
terapia ocupacional
fonoaudiologia
ajudante de sala de aula
tecnologia assistiva 
transporte
colocação em um programa
ou escola especializada
e outros

Que serviços de apoio as
escolas podem
oferecer?

Conselho Consultivo de 
Pais

 de Educação Especial
 

A adesão é GRATUITA e 
aberta a todos

“Inclusão não é trazer as 
pessoas para o que já existe, 
é criar um novo espaço, um 
espaço melhor para todos.” 

 
Rachel Olivero

 



Recursos

Federação para Crianças com 
Necessidades Especiais
www.fcsn.org
617-236-7210
Centro de Informações: 800-331-0688

Departamento de Educação do Ensino 
Fundamental e Médio de Massachusetts
www.doe.mass.edu
781-338-3000

Guia dos Pais para Educação Especial
www.fcsn.org/parents_guide/pgenglish.pdf

MA Advogados para Crianças
www.massadvocates.org
617-357-8431

Linha Direta de Saúde Mental da Interface 
do Projeto e informação
www.projectinterface.org
888-244-6843

Solicitar e receber avaliações em diversas áreas, inclusive relacionadas à visão, audição, 
linguagem, habilidades motoras, comportamento e bem-estar social/emocional do aluno
Requerer que seu filho seja avaliado quanto ao potencial para se beneficiar da tecnologia 
assistiva
Obter uma avaliação independente de um provedor aprovado
Aprovar ou recusar quaisquer avaliações propostas para o seu filho
Solicitar e receber cópias de todas as avaliações 2 dias antes de uma reunião de equipe
Comparecer e participar de todas as reuniões de equipe, inclusive quando um plano é 
desenvolvido
Participar do planejamento de transição a partir do ano em que seu filho completar 14 
anos
Levar um amigo, profissional, defensor ou advogado para todas as reuniões
Receber uma explicação clara dos resumos da avaliação
Reunir-se, conforme necessário, com qualquer membro da equipe escolar que trabalhe 
com seu filho e reencontrar-se com a equipe a qualquer momento
Rejeitar todo ou parte de um plano formal, incluindo partes faltantes
Revisar e inspecionar o registro do seu filho
Participar da decisão de remover um plano formal
Receber mediação para resolver diferenças com o distrito escolar em relação aos 
serviços para o seu filho

De acordo com as leis federais e estaduais, você tem o direito de:

Conectar
Email
info@newtonsepac.org
Facebook
https://www.facebook.com/groups
/newtonsepac
Listserv
https://groups.google.com/g/newto
n-sepac

www.newtonsepac.org

De acordo com as leis federais e estaduais, você tem o direito de solicitar e receber 
uma avaliação gratuita da sua escola pública se acreditar que seu filho pode ser 

elegível para acomodações ou serviços escolares adicionais!
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