
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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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, Fax 410-333-2226 ou 
TDD 410-333-6442. • 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.

Serviços de apoio familiar 
para as famílias de crianças 
com necessidades especiais 
de 0 a 21 anos

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

Identificação 
de crianças com 
necessidades especiais 
de 0 a 21 anos
O Estado de Maryland, conforme exigido 
pela Lei de Educação de Indivíduos com 
Necessidades Especiais (IDEA), tenta 
positivamente localizar, identificar e avaliar 
todas as crianças com necessidades especiais 
sem nenhum custo para as famílias.

O processo de localização, identificação  
e avaliação de bebês e crianças de 0 a 3 anos 
é de responsabilidade do Programa de Bebês 
e Crianças até 3 Anos em toda jurisdição de 
Maryland. Bebês e crianças de 0 a 3 anos com 
atrasos ou necessidades especiais podem ter 
o direito a qualquer serviço de intervenção 
precoce.  Esses serviços foram planejados 
para aprimorar o potencial da criança para 
crescimento e desenvolvimento e promover 
a capacidade das famílias para atender as 
necessidades especiais de suas crianças.

O processo de localização, identificação  
e avaliação de crianças de 3 a 21 anos é de 
responsabilidade do sistema escolar local em 
toda jurisdição de Maryland. Crianças com 
necessidades especiais nessa faixa etária 
podem ter direito à edução especial e os 
serviços relacionados (por exemplo, terapia 
da fala, fisioterapia ou terapia ocupacional).

Entre em contato conosco para obter mais 
informações sobre os serviços de educação 
especial e intervenção precoce em 
Maryland: 1-800-535-0182.

pode ter direito a uma triagem 
e avaliação se você perceber que 
ele pode ter uma necessidade 
especial ou atraso?

com idade de 0 a 21 anos
Você sabia que seu filho 

Você tem 
alguma 
preocupação 
sobre como 
seu filho vê, 
ouve, se move, 
brinca, fala, 
aprende ou  
se comporta?

Entre em contato conosco! 
1-800-535-0182



Qualquer pessoa que suspeite que uma  
criança tem um atraso de desenvolvimento ou 
uma necessidade especial deve encaminhá-la 
para determinar a elegibilidade para receber os 
serviços de intervenção precoce ou educação 
especial e os serviços relacionados (por exemplo, 
terapia da fala, fisioterapia ou terapia ocupacional).

O encaminhamento para a triagem e avaliação 
pode ser feito para qualquer criança que more 
atualmente em Maryland, independentemente de 
a criança frequentar escola pública ou particular, 
ser educada em casa, ser sem-teto, um migrante 
ou um tutelado do estado. Mesmo crianças que 
receberam as notas de aprovação e que estão 
avançando de série em série na escola podem  
ter direito aos serviços. 

Se você suspeitar que uma 
criança tem um atraso ou 
necessidade especial, entre 
em contato conosco!
Ligue para o número de encaminhamento 
adequado para a idade da criança e a jurisdição 
na qual a criança mora. (Os números de enca-
minhamento estão indicados na página oposta). 
Para obter assistência ou mais informações, entre 
em contato com o Departamento de Educação 
Estadual de Maryland, Divisão de Educação 
Especial/Serviços de Intervenção Precoce através 
de ligação gratuita pelo número 1-800 535-0182. 

Jurisdição local

De 0 a 3 anos
Programa de Bebês  

e Crianças até 3 Anos 
de Maryland “Único  
ponto de entrada”

Para idades de 3 a 21 anos
Sistemas escolares  

locais em Maryland no  
“Child Find”

Condado Allegany 301-689-0466 301-759-2082

Condado Anne Arundel 410-222-6911 410-766-6662

Cidade Baltimore 410-396-1666 443-984-1011

Condado Baltimore 410-887-2169 410-887-3017

Condado Calvert 410-414-7034 410-535-7388

Condado Caroline 410-479-3246 410-479-3246

Condado Carroll 410-876-4437 ext. 277 410-751-3295 or 410-751-3033 

Condado Cecil 410-996-5444 410-996-5444

Condado Charles 301-609-6808 301-753-1745

Condado Dorchester 410-221-1111 ext. 1023 410-221-1111 ext. 1023

Condado Frederick 301-600-1612 301-644-5292 or 301-644-5276

Condado Garrett 301-334-1189 301-334-7655

Condado Harford 410-638-3823 410-638-4386 or 410-638-4387

Condado Howard 410-313-7017 410-313-7046

Condado Kent 410-778-7164 410-778-7164

Condado Montgomery 240-777-3997 301-947-6050

Condado Prince George’s 1-800-469-1865 301-808-2719 or 301-817-3147

Condado Queen Anne’s 410-758-0720 ext. 4456 410-758-2403 ext. 182

Condado Somerset 410-623-2037 410-651-1616

Condado St. Mary’s 301-475-4393 301-475-5511 ext. 213

Condado Talbot 410-820-0319 410-820-8263

Condado Washington 301-766-8217 301-766-2964

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

Condado Worcester 410-632-5033 410-632-5033

    Departamento de Educação Estadual de Maryland
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Ligação gratuita 1-800-535-0182

Números de encaminhamento locais em MarylandEncaminhamento  
de uma criança para  
triagem e avaliação


