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Escolas Públicas de Somerville
O Programa de Intervenção na Primeira Infância (ECIP)
Pré-escola integrada
Centro da Primeira Infância Miguel E. Capuano
8h30 - 13h45, 5 dias por semana

Informação do programa Pré-escolar integrado ECIP
O Programa de Intervenção na Primeira Infância das Escolas Públicas de Somerville (ECIP) oferece um Programa Préescolar Integrado projetado para atender às necessidades de crianças de 3 a 5 anos que foram identificadas como
necessitando de instrução especialmente projetada devido a uma deficiência. O Programa Pré-escolar Integrado inclui
outras crianças em idade pré-escolar da comunidade para servir como parceiros típicos de desenvolvimento. Os colegas
considerados para admissão devem ter 3 anos de idade até 15 de março de 2021 e serão avaliados. O objetivo da
avaliação é revisar o desenvolvimento da criança e ajudar na identificação das crianças que devem ser encaminhadas
para uma avaliação para determinar a elegibilidade para serviços de educação especial.
O Programa Pré-escolar Integrado do ECIP é um programa inclusivo e multissensorial que atende crianças com
necessidades especiais e crianças em desenvolvimento típico da comunidade, que costumam ser chamadas de "colegas
modelo". Os alunos com e sem deficiência se beneficiam dessa filosofia, pois as aulas oferecem um currículo rico baseado
no idioma com uma abordagem de ensino multi-sensorial e focada no desenvolvimento. Existe um forte compromisso
em ajudar todas as crianças a desenvolverem o respeito próprio, relacionamentos positivos com seus pares, autocontrole
e amizades baseadas no respeito mútuo.
Para que seu filho seja considerado um amigo modelo no programa ECIP, ele deve ser residente em Somerville, seu filho
deve ter 3 anos de idade até 15 de março de 2021. Crianças com 4 anos de idade até 31 de agosto podem se inscrever no
Programa Escolas Públicas de Somerville Pré-escola SMILE. Os alunos modelo ECIP devem ser treinados para o banheiro
até a data de início. Se você estiver interessado em que seu filho participe da loteria como modelo, uma reunião
informativa será realizada virtualmente em 10 de março de 2021 às 18h30.

Prazo do Formulário de Loteria / Reunião Informativa

Quarta-feira, 10 de março de 2021 às 18h30
O link Zoom para a reunião informativa será postado no site em 10 de março de 2021.
Os formulários de loteria estarão disponíveis nesta data. Os formulários também estarão disponíveis no site
das Escolas Públicas de Somerville (www.k12.somerville.ma.us). Todos os formulários de loteria devem ser
preenchidos até sexta-feira, 9 de abril de 2021. Realizaremos um sorteio em 7 de maio de 2021. Os pais
serão notificados por e-mail para agendar uma avaliação de pares modelo. Todas as outras crianças serão
colocadas em lista de espera e notificadas por e-mail do seu número na lista de espera.

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

