
Escritório de Assistência Infantil
Departamento de Escolas Públicas de Providence

797 Westminster Street 
Providence, RI 02903

(401) 456-9100 x13231

childoutreachscreening@ppsd.org

childoutreachprov.TimeTap.com

Triagem para Assistência Infantil

Como posso agendar uma 
triagem para o meu filho(a)? 
As triagens são oferecidas em diversos 
locais. Para fazer um agendamento on-line 
você precisa escanear o QR code abaixo, 
ou acessar o site: 

childoutreachprov.TimeTap.com

Triagem para Assistência Infantil
A triagem é um serviço GRATUITO oferecido 
para todas as crianças de 3 a 5 anos de 
idade pelo seu distrito escolar local.

https://childoutreachprov.timetap.com/#/
https://childoutreachprov.timetap.com/#/


O que acontece após a triagem? 
Os resultados da triagem serão revisados, e 
um resumo destes resultados será enviado a 
você dentro de algumas semanas. Este resumo 
incluirá as áreas de desenvolvimento que 
indicam os resultados adequados para a idade 
do aluno, bem como aqueles que podem exigir 
uma nova triagem ou acompanhamento.

A Assistência Infantil tem por objetivo garantir que 
TODAS as crianças estejam prontas para iniciar o 
ano letivo antes de entrar no jardim de infância.

O que acontece com os 
resultados da triagem?
Depois que os resultados do seu filho(a) forem 
revisados, um educador determinará se ele(a) precisa 
de qualquer tipo de acompanhamento, incluindo 
encaminhamento para nossa equipe de avaliação.  
Com a sua permissão, os resultados da triagem serão 
compartilhados com o pediatra do seu filho(a) e com o 
programa de educação e cuidados nas séries iniciais. 

Resultados Positivos
A Assistência Infantil pode ajudar a identificar crianças 
que precisam de mais avaliações, intervenção e/ou 
serviços em idade precoce, promovendo resultados 
positivos à partir do jardim de infância.

Por que devo 
participar?

É comum que as famílias tenham dúvidas sobre o 
crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. A 
Assistência Infantil pode ajudá-lo a compreender como 
o seu filho(a) está progredindo e a aprender maneiras de 
continuar a apoiar o seu desenvolvimento. 

 

Quando meu filho(a) 
deve participar da triagem?
Assim como as crianças comparecem a consultas 
pediátricas regulares, elas devem participar 
da nossa Triagem para Assistência Infantil 
anualmente, com 3, 4 e 5 anos 
de idade. As crianças possuem 
muita facilidade de aprendizado 
nos primeiros anos, portanto, 
cada triagem fornece às 
famílias uma atualização 
do desenvolvimento da 
criança.

• Visão                        
• Audição
• Habilidades de linguagem e fala
• Desenvolvimento social e emo-

cional
• Desenvolvimento geral, como 

habilidades motoras gerais e 
específicas, memória, etc.

As informações sobre  
o desenvolvimento do seu  
filho(a) são coletadas de duas formas: 

1. O seu filho(a) participará de atividades e 
jogos, conduzidos por profissionais treinados 
do sistema público escolar, por 45 minutos. 
Você é muito bem-vindo(a) a participar das 
atividades de triagem com o seu filho(a).

2. Você preencherá um breve questionário 
sobre o histórico de saúde do seu filho(a) 
e sobre o seu desenvolvimento  
observado em casa nas atividades  
do dia a dia.

E se o meu filho(a) fala e 
compreende outro idioma 
que não seja o inglês?
Se o seu filho(a) se comunica em um 
idioma que não é o inglês, a Assistência 
Infantil fará todos os esforços para 
fazer uma triagem e entrar em contato 
no idioma que a criança e os pais/
responsáveis dominam.

O que o processo de triagem envolve?
A Assistência Infantil fornece uma breve avalia-
ção em cinco áreas do desenvolvimento:


