Informação para Famílias
O que é um Sistema Multi-Camadas de Suportes?
SMCS é um termo usado para descrever um modelo de escolaridade baseado em evidências que
utiliza resolução de problemas baseada em dados para integrar instrução e intervenção acadêmica
e comportamental. A instrução e a intervenção integradas são fornecidas aos estudantes em
diferentes níveis de intensidade com base na necessidade do aluno. O objetivo é prevenir
problemas e intervir cedo para que os alunos possam ser bem-sucedidos.
Camada III refere-se às
intervenções que são
fornecidas aos alunos
com base na necessidade
de habilidades
individuais.
Camada I refere-se à
instrução diferenciada de
alta qualidade que é
fornecida a todos os
alunos na sala de aula de
educação geral.

Camada II refere-se às
intervenções que são
fornecidas a pequenos
grupos de alunos que
necessitam maior
suporte do que o que
recebem na Camada I.

O que aconteceu com a Resposta à Intervenção (RaI)?
O Sistema Multi-Camadas de Suportes (SMCS) é um termo mais preciso que se refere a um
quadro contínuo que fornece níveis variados de suporte acadêmico e de comportamento aos
estudantes com base em suas necessidades.






O termo RaI foi usado para se referir ao quadro de suportes multi-camadas.
RaI refere-se ao 4º passo do processo de planejamento/solução do problema.
O SMCS é usado para promover uma linguagem precisa e consistente para transmitir o
modo de trabalho na Flórida.
As escolas podem optar por se referir ao seu sistema como uma estrutura RaI.
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O que eu posso esperar com o SMCS?






Atualizações frequentes sobre o progresso do estudante.
Identificação precoce de preocupações acadêmicas ou comportamentais nos primeiros
sinais de dificuldade.
Ajuda ao seu filho, que aumentará ou diminuirá dependendo de suas necessidades.
Informação e envolvimento no planejamento e fornecimento de intervenção para ajudar
seu filho.
Informação sobre como seu filho está respondendo às intervenções fornecidas.

O que eu faço se acredito que meu filho está com dificuldades?







Fale com o professor do seu filho.
Revise e auxilie com as atividades de casa.
Solicite relatórios de monitoramento de progresso regulares.
Celebre o sucesso de seu filho. Aprenda mais sobre o currículo, avaliações e intervenções
utilizados na escola do seu filho.
Participe de conferências e outras reuniões sobre seu filho.
Se você acha que seu filho tem uma deficiência, você tem o direito de solicitar uma
avaliação. A equipe da escola trabalhará com você utilizando o processo de solução de
problemas baseado em dados e determinará se a avaliação é necessária.

Como eu posso participar do SMCS?
As famílias desempenham um papel fundamental no apoio ao que seus filhos estão aprendendo
na escola. Quanto mais os pais estiverem envolvidos na aprendizagem dos alunos, maior será a
conquista do aluno. Faça perguntas para saber mais sobre SMCS na escola do seu filho:






O meu filho é bem sucedido? Como eu sei? Caso contrário, por quê e o que podemos
fazer de forma diferente?
Se necessário, como uma ajuda adicional será fornecida? Por quem? Com que
frequência? Por quanto tempo?
O que posso fazer para participar na resolução de problemas sobre o meu filho?
O que posso fazer para ajudar nas intervenções para o meu filho em casa?
Como eu sabereu se as intervenções estão funcionando?

Recursos adicionais podem ser encontrados em:
http://www.florida-rti.org/parentresources/index.htm

