O QUE É UM CONSULTOR
DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL?

Para maiores informações ou para
localizar um consultor em sua
região, por favor entre em contato
com a Federação para Crianças com
Necessidades Especiais.
Federation for Children with Special Needs
The Schrafft Center
529 Main Street, Suite 1M3
Boston, MA 02129
(617) 236-7210 (Voice and TTY)
(800) 331-0688 (Toll free in MA)
(617) 241-0330 (Fax)
info@fcsn.org (Information)
www.fcsn.org

FEDERAÇÃO PARA CRIANÇAS

COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Um consultor é alguém que auxilia pai,
mãe ou família a compreender o
processo de educação especial.
Os consultores podem fornecer informações
sobre as opções e exigências da educação
especial e ajudar os pais a procurar o
programa ou serviço mais adequado para
seu filho ou filha.

Visite nosso website

O consultor também pode auxiliar na leitura
de relatórios da escola, das informações
sobre avaliações e do Programa de Educação
Individualizado (IEP) de sua criança. Se for
preciso, os consultores podem acompanhar os
pais às reuniões da escola.
Os consultores capacitados que conhecem
as escolas e os recursos locais podem ver
imediatamente soluções que não são
evidentes para outras pessoas.
O mais importante é que, ele ou ela,
pode ajudar você a se tornar um defensor
de sua própria criança.

Esse material foi desenvolvido pela
Federação para Crianças com Necessidades Especiais
e pelo
Departamento de Educação de Massachusetts

Guia dos Pais para
Selecionar um
Consultor de
Educação
(800) 331-0688
www.fcsn.org
Especial

Achar um consultor ideal para sua família significa que você precisa fazer as perguntas
certas. Procure entrevistar no mínimo três consultores antes de contratar um.

UM BOM CONSULTOR...
DEVE ESTAR CAPACITADO E CONHECER AS LEIS
• Pergunte ao consultor. Qual é a sua formação?
Quando se formou? E por qual instituição? E
quanto tempo de experiência ele ou ela possui?
• Faça perguntas específicas sobre as leis de educação
especial e regulamentos e verifique se ele ou ela foi
capaz de lhe dar uma explicação clara e objetiva?
CONHECIMENTO SOBRE AS ESCOLAS
• Converse com os consultores e verifique se
eles conhecem os métodos de ensino. Peça ao
consultor para explicar como você pode medir o
progresso de sua criança na escola e também
mostrar de que forma essa informação pode ajudar
para desenvolver o IEP.
• Certifique-se de que maneira o consultor planeja
alcançar resultados positivos para sua criança,
de modo a manter, sempre que possível, um bom
relacionamento profissional com a escola.
TENHA TEMPO PARA CONHECER SUA CRIANÇA
• Se for possível marque um horário para o
consultor conhecer sua criança e passar um
tempo com ela. A educação de sua criança deve
ser individualizada e deve ir ao encontro das
necessidades; um consultor deve reconhecer na
sua criança um indivíduo.
• Certifique-se de que o consultor compreende os fatos
que envolvem a situação de sua criança. Se você
preferir que o consultor examine os documentos
escolares de sua criança, ele ou ela poderá exigir
que você assine um formulário de consentimento.

TORNAR-SE CAPACITADO
• Saiba como o consultor irá ensiná-lo a se tornar
também um consultor para sua criança .
• Informe-se sobre a disponibilidade do consultor
para passar um tempo com você. O consultor se
compromete a ir às reuniões escolares de sua
criança?
CONHEÇA AS DEFICIÊNCIAS
• Descubra o que os consultores conhecem a
respeito da deficiência da sua criança .
• Pergunte ao consultor se ele ou ela já trabalhou
defendendo crianças com o mesmo tipo de
deficiência da sua criança e considere se isso é
importante para você contratar um consultor com
experiência.
ATUE COM PROFISSIONALISMO
• Peça ao consultor que explique de que maneira
solucionou o seu caso ou de outras famílias no
passado.
• Considere pedir referências de clientes ao seu
consultor.
• Considere elaborar um acordo por escrito
explicando o que o consultor irá fazer por você.
• Se o consultor cobrar honorários, certifique-se de
quanto estará cobrando. Se caso concordar com o
valor exigido, então aceite sua decisão por escrito
e com detalhes das tarefas e atividades que ele ou
ela deverá cumprir.
• Decida quando o consultor pode falar com a escola
sem a sua permissão.
• Peça ao consultor que devolva todos
documentos quando o caso for encerrado.

É importante esclarecer que não há um processo
de certificação formal ou licença para os
consultores. A maioria dos consultores não são
advogados. Um bom consultor irá aconselhá-lo no
momento certo para consultar um advogado.

os

DEFENDA A SUA CRIANÇA
Para começar a defender a sua criança de uma forma
eficaz é preciso obter conhecimento. Certifiquese que você compreende o tipo de deficiência da
sua criança e seu estilo de aprendizagem. Procure
informar-se melhor sobre o programa escolar de
sua criança, e busque conhecer os seus direitos
e responsabilidades sob a lei. Como você é o
principal membro da equipe, o seu objetivo é exercer
um trabalho em colaboração com professores e
profissionais.
Comece adquirindo informações no site da
Federação para Crianças com Necessidades
Especiais www.fcsn.org/pti/portuguese, ou entreem
contato conosco ligando paraobter informações sobre
nossas palestras e treinamentos no 1-800-331-0688.
Outros recursos podem ser encontrados no National
Dissemination Centerfor Children and Youth with
Disabilities www.nichcy.org, Ou outras organizações
que enfatizam especificamente a deficiência como:
National Center for Learning Disabilities, www.ncld.
org, the(o) National Down Syndrome Congress,www.
ndsccenter.org, ou Autism Society of America, www.
autism-society.org.
Se você está preocupado com o progresso de sua
criança na escola, fale com a/o professor(a) dela,
diretor ou facilitador(a) da equipe de IEP. Você pode
também conversar com outros pais e especialmente
com os membros do Parent Advisory Council (PAC).
Na Federação para Crianças com Necessidades
Especiais a especialista de informações pode
responder às suas perguntas. Se você tem alguma
dúvida sobre as leis e regulamentos ou se você
acredita que a escola está fazendo algo fora da lei
de educação especial, ligue então para o escritório
de Program Quality Assurance de Massachusetts do
Departamento de Educação (1-781-338-3700).
Você pode contratar um consultor de educação
especial para ajudá-lo (la). Os consultores bem
capacitados conseguem resultados positivos para
os estudantes quando trabalham em colaboração
com os pais e as escolas. A Federação para
Crianças com Necessidades Especiais fornece um
treinamento para qualquer pessoa interessada em
se tornar um consultor de educação especial, e
mantém contato com todos os que completaram o
treinamento com sucesso.

