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Departamento Escolar de Somerville
Programa Intervenção Infantil (ECIP)
Michael E. Capuano Early Childhood Center
8:30 - 13:45 horas 4 dias/semana,
Segunda, Terça, Quinta e Sexta-feira

Informação sobre Colegas (Peers) ECIP
O que é ECIP?

O Programa Intervenção Infantil (Early Childhood Intervention Program), por sua sigla ECIP) é um programa
pré-escolar do Departamento Escolar de Somerville que serve crianças de 3-5 anos de idade, ambos com e sem um
Plano de Educação Individualizado (IEP). Existem quatro classes integradas compostas de até 15 alunos, onde menos
da metade tem uma disabilidade identificada.
Quem é considerado como um Colega da Comunidade?

Os colegas sem Plano de Educação Individualizado (IEP) servem como modelo para aqueles com
disabilidades no programa ECIP. As crianças com habilidades de brincar e comunicação social fortes e que podem se
expressar claramente, são colegas bem sucedidos. Se seu filho tem um Plano de Educação Individualizado (IEP), ele/a
não qualifica para entrar no sorteio do Programa ECIP.
Para que seu filho seja considerado um colega no programa ECIP, você deve residir em Somerville, seu filho
deve completar 3 anos até o dia 28 de fevereiro e não ser elegível para o programa de pré-escola Smile. As crianças que
completam 4 anos até 31 de agosto devem matricular-se no programa de pré-escola SMILE das Escolas Públicas de
Somerville. As crianças devem estar completamente fora das fraudas. Se você tiver interesse que seu filho participe do
sorteio como colega, você pode vir a uma reunião informativa (horário e local citados abaixo) ou obter o Formulário de
Loteria no Centro de Informação aos Pais ou entrar na página eletrônica das Escolas Públicas de Somerville.

Reuniões Informativas/Prazo de Entrega do Formulário do Sorteio
Realizaremos duas reuniões no Capuano Early Childhood Center para explicar o programa ECIP e detalhes
sobre o sorteio:
Quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 às 17h00
e
Quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 às 9h00
Os Formulários do Sorteio estarão disponíveis na reunião, no Centro de Informação aos Pais durante o horário escolar de 7h30 às
15h30 ou na página eletrônica da Somerville Public Schools, www.k12.somerville.ma.us. Todos os formulários deverão ser
preenchidos e entregues em mãos para Nancy Holmes, no Centro de Informação aos Pais até as 12h00 da quinta-feira, dia 28 de
fevereiro de 2019. O sorteio será conduzido em 6 de março de 2019 às 9h00, no Centro de Informação aos Pais. Os pais serão
notificados por correio se seu filho for selecionado para o programa como colega e para marcar uma avaliação de
desenvolvimento infantil. Todas as outras crianças serão colocadas numa lista de espera e os pais serão notificados por
email/correio sobre o número na lista de espera. Para mais informação, por favor ligue para Nancy Holmes no 617-629-5670.

Our Schools are one of the reasons why Somerville was named one of the 100 Best Communities for Young People from 2008-2010.

