
Serviços de apoio familiar  
para as famílias de crianças 
com necessidades especiais  
de 0 a 21 anos
Maryland tem um coordenador de apoio familiar em 
cada jurisdição que auxilia as famílias de crianças 
com necessidades especiais de 0 a 21 anos. Há 
uma lista de serviços de apoio familiar na Internet 
no site www.mdecgateway.org. Se você precisar 
de mais assistência ou outras informações sobre 
a identificação de crianças com necessidades 
especiais, entre em contato conosco.
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No caso de crianças com necessidades 
especiais, a importância do envolvimento 
dos pais pode ser ainda maior. 

Muito frequentemente, os pais são a 
única ou a melhor fonte de informação 
sobre os pontos fortes da criança e 
como as necessidades especiais afetam 
o desenvolvimento e a capacidade de 
aprendizagem da criança. A Lei de Educação 
de Indivíduos com Necessidades Especiais 
(IDEA) exige que os pais sejam integrantes 
iguais da equipe que avalia as capacidades 
de seus filhos e cria um Plano de Serviço 
Familiar Individualizado (IFSP) ou um 
Programa de Educação Individualizado (IEP) 
para atender as necessidades específicas 
dessas crianças. 

O Departamento de Educação Estadual  
de Maryland (MSDE), Divisão de Educação 
Especial/Serviços de Intervenção Precoce 
(DSE/EIS) monitora e apoia o Programa  
de Bebês e Crianças até 3 Anos e o sistema 
escolar local para garantir a conformidade 
com a IDEA e apoia a participação integral 
das famílias no planejamento da educação 
especial e serviços de intervenção precoce.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL DE MARYLAND
Divisão de Educação Especial/Serviços de Intervenção Precoce

Você gostaria 
de ter suporte 
e recursos 
para ajudá-lo 
a auxiliar seu 
filho com uma 
necessidade 
especial ou 
atraso em casa 
ou na escola?

Você gostaria de 
ter informações 
sobre 
intervenção 
precoce  
ou educação 
especial?

Pesquisas mostram 
que as crianças obtêm 
maior sucesso na escola 
quando seus familiares 
se envolvem em  
seu desenvolvimento  
e educação. 

• •

1-800-535-0182MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION

Family
Support
Services

MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Division of Special Education/Early Intervention Services

Preschool-Partners

O Departamento de Educação do Estado de Maryland não discrimina com base em raça, cor, sexo, idade, 
nacionalidade, religião ou necessidades especiais em questões que afetam o emprego ou o fornecimento 
de acesso aos programas. Para esclarecer dúvidas relativas à política departamental, entre em contato com 
a Divisão de Conformidade e Garantia da Equidade pelo telefone 410-767-0246 Voz, 410-333-2226 Fax ou 
410-333-6442 TDD. • Este documento foi criado e produzido pela Divisão de Educação Especial/Serviços de 
Intervenção Precoce com fundos do Departamento de Educação dos EUA, Escritório de Educação Especial 
e Serviços Reabilitativos, IDEA, Parte B, Concessão H027A080035A. • Os pontos de vista aqui expressos 
não refletem necessariamente os pontos de vista do Departamento de Educação dos EUA nem de nenhum 
órgão federal e não devem ser considerados como tal. • As informações estão livres de direitos autorais. 
Os leitores são estimulados a copiar e compartilhá-las, mas, por favor, dê o devido crédito à Divisão de 
Educação Especial/Serviços de Intervenção Precoce, Departamento de Educação do Estado da Maryland. 
• De acordo com a Lei Americanos com Necessidades Especiais (ADA) este documento está disponível em 
formatos alternativos mediante solicitação. Contate os Serviços de Família e a Divisão Interagências pelo 
telefone 410-767-0858 Voz, Fax 410-333-1571.

O envolvimento 
dos pais no 
planejamento  
do IFSP ou IEP 
dos filhos  
é essencial!

Entre em 
contato 
conosco!



O Departamento de Educação Estadual de Maryland 
(MSDE) Divisão de Educação Especial/Serviços de 
Intervenção Precoce (DSE/EIS) mantém uma rede de 
Coordenadores dos Serviços de Apoio Familiar que auxilia 
os pais de crianças com necessidades especiais a participar 
totalmente do planejamento dos serviços de intervenção 
precoce e educação especial para seus filhos.

Rede de coordenadores de serviços 
de apoio familiar de Maryland Coordenadores dos Serviços de Apoio Familiar

Os Coordenadores dos Serviços de Apoio Familiar 
estão disponíveis em toda jurisdição de Maryland para: 

Responder perguntas sobre educação especial e 

serviços de intervenção precoce • Estimular ligações 

entre as famílias • Fornecer recursos e emprestar 

materiais da biblioteca • Organizar o treinamento dos 

pais • Facilitar os grupos de apoio aos pais • Apoiar 

famílias no planejamento de transições • Assistir 

informalmente os pais a solucionar problemas com os 

sistemas de intervenção precoce e os sistemas escolares 

locais • Fornecer informações sobre o processo formal de 

Maryland para resolver desentendimentos com os sistemas 

de intervenção precoce e os sistemas escolares locais.

Coordenadores dos serviços de apoio familiar estão 

empolgados para auxiliar as famílias de crianças com 

necessidades especiais. Entre em contato conosco!

Coordenadores
da Rede de Apoio 
Familiar

De 0 a 3 anos
Para famílias de crianças

Coordenadores 
dos parceiros 
da pré-escola

De 3 a 5 anos
Para famílias de crianças 

De 3 a 21 anos
Para famílias de crianças Coordenadores 

dos Parceiros 
para o Sucesso

Jurisdições  
locais

Rede de Apoio 
Familiar

De 0 a 3 anos

Parceiros  
de pré-escola

De 3 a 5 anos

Parceiros para  
o Sucesso

De 3 a 21 anos

Condado Allegany 301-689-2407 301-689-2407 301-689-2407

Condado Anne Arundel 410-222-6911 410-222-3805 410-222-3805

Cidade Baltimore 410-396-1666 410-396-8995 410-396-8995

Condado Baltimore 410-887-2169 410-887-5443 410-887-5443

Condado Calvert 410-535-7387 410-535-7387 410-535-7387

Condado Caroline 410-479-4204 410-479-4204 410-479-4204

Condado Carroll 410-876-4437 410-751-3955 410-751-3955

Condado Cecil 410-996-5637 410-996-5637 410-996-5637

Condado Charles 301-934-7456 301-934-7456 301-934-7456

Condado Dorchester 410-221-0837 410-221-0837 410-221-0837

Condado Frederick 301-600-1617 301-600-1617 240-236-8744

Condado Garrett 301-334-8119 301-334-8119 301-334-8935

Condado Harford 410-638-3823 410-638-3823 410-273-5579

Condado Howard 410-313-7161 410-313-7161 410-313-7161

Condado Kent 410-778-5708 410-778-5708 410-778-5708

Condado Montgomery 240-777-4809 240-777-4809 301-279-3100

 Condado Prince George’s 301-883-7428 301-883-7428 301-431-5675

Condado Queen Anne’s 410-827-4629 410-827-4629 410-758-3693

Condado Somerset 410-651-9413 410-651-9413 410-651-9413

Condado St. Mary’s 301-475-4393 301-863-4069 301-863-4069

Condado Talbot 410-820-6940 410-820-6940 410-820-6940

Condado Washington 301-766-8221 301-766-8221 301-766-8221

Condado Wicomico 410-677-5250 410-677-5250 410-677-5250

Condado Worcester 410-632-5234 410-632-5234 410-632-5234

Em todo o estado 

  Escola de Maryland para Deficientes Visuais                           1-800-400-4519, ramal 489

  Escola de Maryland para Deficientes Auditivos                           410-480-4597

  Departamento de Educação Estadual de Serviços de Apoio Familiar de Maryland 1-800-535-0182
  (incluindo apoio dedicado às famílias de militares de Maryland e famílias 
  de jovens detidos e julgados) 


