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O escritório de Educação
Especial envia um formulário

aos pais requerendo
consentimento para uma

avaliação/testes dentro de 5 dias
do recebimento do requerimento

Os pais asssinam o formulário
de consentimento autorizando

as avaiações/testes

Os pais requerem reunião pré-
avaliação com o Presidente da
Equipe para discutir sobre as 
avaliações antes de assinar os

formulário de permissão

As avaliações devem ser feitas dentro
de 30 dias dias letivos depois do 
recebimento do consentimento.

Os pais tem o direito de requerir cópias dos resultados das avaliações. O 
Presidente da Equipe oferece cópias pelos menos 2 dias antes da Reunião da

Equipe.

A Escola marca data para uma reunião e envia um convite para os pais

Reunião da Equipe para discutir os resultados das avaliações e 
plano de ação.

Se elegível para serviços de educação especial, os pais recebem duas cópias do 
IEP.  Essa etapa ocorre dento de não mais que 45 dias letivos depois que a 

escola recebe a autorização inicial dos pais para iniciar as avaliações. 

Os pais tem 30 dias para discurssão informal com a escola, e para decidir e notificar a escola, por
escrito, se aceita o IEP, ou se verá outras opções. 

Documentos de IEP codificado com cores oferece espaços em branco para marcar as escolhas.  Antes 
de rejeitar qualquer porção do IEP, é recomendável contactar o Presidente da Equipe para tentar

resolver suas preocupações.

Os pais concordam e devolvem o IEP assinado
dentro de 30 dias do recebimento. Os serviços

começam assim que possível.  

Se os pais não concordam com os
achados, referir a Procedimentos de 

Segurança para as opções
disponíveis.

Máximo
de 45 dias

letivos

Etapa Opcional

O escritório de Educação Especial 
envia um aviso de 30 a 45 dia de 
limite.

A Equipe revisa o IEP pelo menos uma vez por ano.  A 
criança é reavaliada a cada 3 anos, ou mais cedo, se os

pais, professores, ou a Equipe fazer o requerimento.

DEFINIÇÕES:

*IEP: Individualized Education Program (Programa Individualizado de Educação

*Equipe: consiste dos pais, professores, e pessoal de educação especial.  Também pode incluir outros que forem
designados pela escola ou pais que tenham um papel determinado.
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