Serviços Abrangentes
Head Start



Educação



Serviços à Família



Serviços de Saúde



Envolvimento Familiar



Necessidades Especiais

PORTUGUESE

Construindo um Futuro
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A missão do Programa de Desenvolvimento
da Criança “Início Precoce” (Head Start) é para
ofecerecer um programa de base comunitária
que aumenta a auto-estima e o crescimento
pessoal de crianças e famílias com as
oportunidades, o treinamento e os recursos
que os ajudarão a alcançar seu potencial
As crianças com necessidades especiais
receberão atenção especial.

Crianças têm a tendência de viver à altura das
expectativas que você tem delas.
Lady Bird Johnson

Para mais informações ligar para
508-799-3608
ou
508-799-3225
www.worcesterschools.org

Head Start Administrative Office
770 Main Street
Worcester, MA 01610

Sp

O QUE É HEAD START?
Head Start é um programa pré-escolar
financiado pelo governo federal que ofecerce
serviços abrangentes para crianças e famílias.

Opções de Programas
No Centro, em Tempo Parcial:





Sem taxa
Salas de aula pré-escolar que funcionam
da 2a à 6a feira
das 9 da manhã às 12:30
Transporte limitado para aqueles que se
qualificam.

No Centro, em Tempo Integral:






Taxa Mínima
Salas de aula de pré-escolar que funcionam 5
dias por semana, de segunda a sexta, para
famílias que trabalham, estudam ou estejam
em treinamento para emprego.
Exige-se documentação.
Exige-se transporte próprio.

Você se qualifica para inscrever seu filho
somente se:






você mora na cidade de Worcester.
seu filho tiver 3 ou 4 anos de idade
Crianças com 4 anos de idade têm prioridade.
a renda da sua família esteja dentro das
diretrizes estabelecidas pelo governo federal.

Os Serviços de Head Start
Incluem
Educação:



O currículo pré-escolar da sala de aula é adequado
para o grau de desenvolvimento e atende às
necessidades individuais de cada criança

 Envolve atividades que promovem o desenvolvimento

intelectual, social e emocional de cada criança que já
prepara para a vida escolar.

Localização dos Prédios
Greendale School
130 Leeds St.

Mill Swan School
337 Mill St.

Millbury Street School
389 Millbury St.

Serviços à Família:

 Apoio e gerenciamento de casos para as famílias.
 Representação e encaminhamentos para agências
da comunidade para atender as necessidades de cada
família.

Serviços de Saúde:

 Exames e apoio que têm como objetivo serviços
médicos, dentais e de nutrição para cada criança.
 Educação de saúde e apoio para as crianças e
famílias na escola e em casa
Envolvimento Familiar:

 Oportunidades para os pais participar de atividades
da sala de aula e/ou em casa com atividades que
relacionadas ao currículo.

 Eventos para as famílias que são oferecidas em cada
prédio durante o ano.
 Programas educacionais e de apoio educacionais
baseadas nas necessidades e nos interesses das
famílias.
Necessidades Especiais /Saúde Mental:

 Exames de desenvolvimento, avaliações e a criação
e aplicação de Planos Educacionais Individuais.
 Consulta, serviços e apoio para a saúde mental.

A equipe de Head Start oferece serviços transicionais
para as crianças e famílias para o programa do lar ou
de outros programas e de
Head Start para jardim de infância (Kindergarten)..

Head Start é credenciado pela
National Association for the
Education of Young Children

