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AAvviissoo  ssoobbrree  aa  LLeeii  ddee  DDiirreeiittoo  àà  EEdduuccaaççããoo  ddooss  
DDeeffiicciieenntteess  nnooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ((IInnddiivviidduuaallss  

wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  ((IIDDEEAA))))  
 
As informações a seguir são um resumo dos seus direitos como 
pais de um aluno que recebe educação especial ou de um aluno 
que possa ser qualificado como candidato à educação especial.  
 
Cabe-lhe o direito de estar ciente, no seu idioma nativo ou por 
meio de outra forma de comunicação (como língua de sinais, 
escrita em braille, serviços de tradução, documentos lidos em voz 
alta ou explicados, ou outras formas de comunicação) de todas as 
informações contidas nesses direitos dos pais. 
 
Caso necessite de ajuda para entender os direitos, entre em 
contato com o diretor de educação especial da rede de ensino do 
seu local, o escritório Pai para Pai da Geórgia (Parent to Parent of 
Georgia) (Tel. 770 451-5484 ou 1-800-229-2038), ou o 
Departamento de Educação da Geórgia (Georgia Department of 
Education), Divisão de Educação Especial (Division for Special 
Education) (Tel. 404 656-3963 ou 1-800-311-3267). 
 
 
Consentimento 
 

• A escola não pode testar/avaliar ou reavaliar seu filho sem 
sua permissão/consentimento por escrito. 

 
• Seu consentimento para que a primeira avaliação seja 

realizada não significa que seu filho receberá os serviços de 
educação especial. É preciso um consentimento separado, 
por escrito, para receber a educação especial. 

 
• Se você, pai/mãe, não atender ao pedido de novo teste da 

escola, esta pode realizar o teste/avaliação sem o seu 
consentimento escrito. 
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• A escola não pode colocar seu filho nos serviços de 
educação especial sem sua permissão/consentimento por 
escrito. 

 
• Cabe-lhe o direito de recusar uma avaliação ou colocação 

inicial em educação especial.  
 

• Cabe-lhe o direito de retirar seu consentimento para a 
educação especial e serviços relacionados após tê-lo 
concedido. É preciso fazê-lo por escrito. Com a revogação 
desse consentimento seu filho deixa de receber qualquer 
serviço de educação especial. Os serviços não são 
interrompidos enquanto a escola não enviar um aviso prévio 
por escrito. O aviso prévio por escrito (prior written notice 
(PWN)) é uma explicação sobre eventual alteração feita na 
avaliação, identificação, colocação ou serviços que seu filho 
recebe em regime de educação especial. O PWN informa 
qual foi a alteração, quando vai ocorrer e por que foi 
proposta. 

 
• A rede de ensino está proibida de divulgar o registro escolar 

de seu filho sem sua permissão/consentimento por escrito, 
exceto para determinadas partes identificadas por lei, como 
outras escolas públicas, autoridades policiais ou órgãos de 
proteção da criança. 

 
 
Colocação em escola particular 
 

• A colocação em escola particular pode ocorrer em três 
circunstâncias: 

 Primeiro, quando a escola pública determina que não 
tem meios de fornecer Educação Pública Gratuita e 
Apropriada (Free and Appropriate Public Education 
(FAPE)), ela deve identificar uma escola particular e 
pagar pelos seus serviços. Não cabe aos pais nenhum 
custo. 
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 Segundo, o pai/mãe pode retirar a criança da escola 
pública a qualquer hora e matriculá-la em uma escola 
particular. Em algumas circunstâncias o pai/mãe pode 
solicitar reembolso da rede de ensino para cobrir os 
custos da escola particular.  

 Os pais devem avisar à equipe do Plano de 
Educação Individualizada (Individualized Education 
Program (IEP)) que discordam do IEP e da 
colocação, e desejam ser reembolsados pela rede 
de ensino.  

 Os pais também precisam enviar uma notificação 
por escrito para a rede de ensino, pelo menos dez 
dias antes de tirar a criança da escola pública, 
avisando que discordam do IEP e da colocação, e 
desejam que a rede de ensino os reembolse pela 
matrícula em escola privada.  

 Se a escola pública solicitar uma avaliação da 
criança durante o período de dez dias e os pais 
não permitirem, o reembolso pode ser negado.  

 Se os pais quiserem ser reembolsados pelos 
custos da escola particular e a rede de ensino não 
concordar em pagar, as partes podem pedir uma 
audiência de devido processo legal para que um 
juiz determine se a escola pública forneceu a 
FAPE.  

 
 Terceiro, o pai/mãe pode optar por uma escola 
particular em vez da escola pública às suas próprias 
custas, em cujo caso a FAPE não entra em questão.  

 Quando o aluno é matriculado em escola particular 
por escolha do pai/mãe, o aluno e o pai/mãe 
perdem o direito individual de receber os serviços 
de educação especial. 
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 A rede de ensino pode pleitear alguns serviços nos 
casos em que os alunos sejam colocados em 
escola particular ou em regime de educação 
domiciliar. O diretor de educação especial da rede 
de ensino local pode dar mais informações. 

 
• A lei IDEA não impõe que a rede de ensino pague pelos 

custos da escola particular se a FAPE foi ou pode ser 
fornecida pela escola pública. 

 
Procedimentos de disciplina e direitos 
 

• Os alunos com deficiência podem ser suspensos da escola 
por menos de 10 dias de qualquer ano letivo, não sendo 
obrigatório prestar-lhes nenhum serviço. 

 
• Caso seu filho seja suspenso ou expulso da escola durante 

mais de dez dias, a rede de ensino é obrigada a continuar a 
fornecer a educação pública gratuita apropriada (FAPE) para 
seu filho, mesmo que ele não esteja frequentando as aulas. 
O local ou lugar onde os serviços são prestados é outro. 

 
• Se o aluno portar ou vender drogas ilegais ou armas, ou 

causar ferimentos graves, a escola pode mudar a colocação 
durante até 45 dias corridos sem o consentimento do 
pai/mãe. 

 
• Após a suspensão do aluno durante dez dias ou mais de um 

ano letivo, é necessário que o seguinte ocorra: 
 Deve haver uma determinação da manifestação. A 
determinação da manifestação deve decidir se o 
comportamento foi causado pela deficiência e/ou se o 
IEP foi observado. 

 Se a equipe determinar que o comportamento foi 
causado pela deficiência e/ou o IEP não foi observado, 
o aluno deve retornar para o local original, salvo no 
caso de drogas ilegais, armas ou ferimento grave.  
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 Quando esse comportamento for uma 
manifestação, é preciso conduzir ou rever e revisar 
uma Avaliação de Comportamento Funcional 
(Functional Behavior Assessment (FBA)) e um 
Plano de Intervenção de Comportamento 
(Behavior Intervention Plan (BIP)).  

 Se a equipe determinar que os comportamentos não 
foram causados pela deficiência e o IEP foi observado, 
o aluno pode ser disciplinado de acordo com as normas 
da escola.  

 O aluno deve continuar a receber a FAPE. A 
equipe do IEP deve determinar como os serviços 
podem ser prestados. Um FBA/BIP pode ser 
criado ou revisto e revisado para evitar problemas 
de comportamento no futuro. 

 Caso discorde da decisão da determinação de 
manifestação, você pode apelar solicitando uma 
audiência de devido processo legal. Uma audiência 
rápida deve ocorrer no prazo de 20 dias letivos. Seu 
filho permanecerá no local estabelecido pelo processo 
disciplinar até a realização da audiência. 

 
• Em circunstâncias especiais, se o comportamento que 

causou problemas e a suspensão de seu filho não for 
relacionado ao comportamento anterior que o levou a uma 
ação disciplinar ou relacionado à deficiência de seu filho, a 
rede de ensino pode rever os incidentes e determinar que 
uma nova suspensão equivalente a mais de dez dias 
acumulados de suspensão durante este ano letivo não 
constitui uma alteração de colocação, não havendo, 
portanto, a obrigatoriedade de continuação dos serviços. 

 
• Se o seu filho for transferido para outro local devido a um 

problema de disciplina, ele deve continuar a participar do 
currículo geral e atingir todas as metas e objetivos do IEP 
preparado para ele.  
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• Se a rede de ensino tinha conhecimento de que a criança 
poderia ter alguma deficiência anterior à ocorrência do 
comportamento, cabe a essa criança as mesmas proteções 
de disciplina que cabem a uma criança com um IEP. A rede 
de ensino tem conhecimento quando:  

 O pai/mãe enviou à escola uma comunicação por 
escrito sobre uma preocupação; ou  

 O pai/mãe solicitou uma avaliação para fins de 
educação especial; ou  

 O professor da criança ou outra pessoa da rede de 
ensino manifestou preocupação quanto ao padrão de 
comportamento.  

 
• É preciso agilizar toda e qualquer avaliação solicitada sobre 

um aluno sendo disciplinado. 
 

• Uma educação pública gratuita e apropriada, mesmo que 
seja em local diferente, deve ser oferecida a todas as 
crianças com deficiência que tenham sido suspensas ou 
expulsas da escola, para que a criança possa continuar a 
progredir e atingir as metas e os objetivos do seu IEP e 
avançar no currículo.  

 
 
Sigilo das informações 
 

• Você tem o direito de que o registro escolar de seu filho seja 
mantido sob sigilo. 

 
• Os funcionários ou contratados da escola que prestam 

serviços escolares e que tenham contato com seu filho 
podem acessar o registro da criança. Os funcionários da 
escola não precisam da sua permissão. Nenhuma outra 
pessoa pode acessar o registro de seu filho sem a sua 
permissão, salvo se permitido por outras leis de educação.  
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• Você tem o direito de que uma pessoa leia o registro de seu 
filho para você no seu idioma nativo e/ou de receber 
explicação sobre ele. 

 
• O registro de seu filho deve estar disponível para ser 

examinado no prazo de 45 dias após a sua solicitação. 
 

• A escola é obrigada a manter um registro das pessoas que 
acessam o registro da criança. 

 
• Você tem o direito de solicitar que alguma informação do 

registro seja alterada ou removida. A rede de ensino tem o 
direito de recusar a alteração do registro. Se a rede de 
ensino não concordar em alterar o registro, é preciso que 
haja uma audiência para decidir se a alteração deve ser 
feita.  

 
• Você tem o direito de solicitar uma cópia integral do registro 

escolar de seu filho. A rede de ensino pode cobrar uma taxa 
pelas cópias. A rede de ensino não cobra nenhuma taxa pela 
consulta ao registro nem pelo seu fornecimento. A rede de 
ensino deve fornecer o registro gratuitamente, caso você não 
tenha meios para pagar a taxa. 

 
• Você tem o direito de nomear uma pessoa para agir em seu 

nome para verificar e rever o registro com a sua permissão.  
 
 
Avaliações 
 

• Você tem o direito de solicitar que seja feita uma avaliação 
integral e completa de seu filho para determinar se ele tem 
uma deficiência e se necessita de educação especial e/ou 
dos serviços relacionados. 

 
• Por ocasião de uma avaliação inicial de determinação, é seu 

direito que seu filho seja submetido a uma avaliação integral 
e completa. Isso inclui uma avaliação de seu filho em todas 
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as áreas da deficiência suspeita (incluindo, sem se limitar, 
comportamento, rendimento acadêmico, comunicação, 
habilidades sociais e habilidades da vida cotidiana). 

 
• Você tem o direito de que a avaliação consista de várias 

fontes de informação, incluindo mais de um teste. Esses 
testes devem ser aplicados no idioma que seu filho usa 
normalmente (idioma nativo), a menos que isso não seja 
possível. 

 
• Você tem o direito de que os testes apropriados sejam 

aplicados no seu filho por examinadores habilitados. 
 

• A avaliação inicial deve ser concluída no prazo de 60 dias 
corridos a partir da data em que você assinar a permissão da 
avaliação.  

 
• Quando você permitir a avaliação inicial e faltarem menos de 

30 dias para o final do ano letivo, a escola ainda tem 60 dias 
para concluir a avaliação.  

 O prazo de 60 dias vence quando os professores 
terminam o ano letivo, e começa novamente quando 
eles retornam à escola para o novo ano letivo.  

 Ou, em outras palavras, o total dos 60 dias é calculado 
até o dia em que os professores cessam seu trabalho e 
continua quando os professores retornam ao trabalho.  

 
• Quando a escola fechar por mais de 5 dias devido a feriados 

ou outras interrupções, esses dias e os fins de semana 
anteriores e posteriores não contam para o cálculo dos 
60 dias permitidos para a avaliação inicial.  

 
• Você tem direito de que seja feita uma reavaliação de seu 

filho pelo menos a cada três anos. O pai/mãe ou professor 
pode solicitar a reavaliação em menos de três anos, se 
necessária. As reavaliações não devem ser feitas mais do 
que uma vez por ano, salvo se o pai/mãe e a escola 
concordarem em contrário.  
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• Você tem o direito de participar da decisão sobre a 
qualificação do seu filho e sobre os programas e serviços 
que se aplicam a seu filho como parte da primeira avaliação 
e da reavaliação. 

 
 
Ambiente menos restritivo (Least Restrictive 
Environment (LRE)) 
 

• Dentro do possível, você tem o direito de que seu filho seja 
colocado em salas de aula e que participe de todos os 
programas e atividades da escola com outras crianças sem 
deficiência. 

 
• Dentro do possível, os funcionários da rede de ensino devem 

fazer acomodações (dar suporte) e fazer modificações 
(alterações) para que seu filho possa participar de todos os 
programas e atividades da escola. 

 
• Você tem o direito de que seu filho participe das atividades 

fora da sala de aula e extracurriculares (como almoço, 
recreio, orientação, esportes e clubes) da mesma forma que 
uma criança sem deficiência.  

 
• Você tem o direito de que a equipe do IEP pleiteie uma 

variedade de serviços de educação especial para atender às 
necessidades de seu filho no ambiente menos restritivo 
possível. 

 
• Desde que possível, você tem o direito de que auxílios e 

serviços complementares (suporte extra) sejam fornecidos 
para que seu filho possa permanecer nas classes regulares 
quando apropriado, antes de ser cogitado se ele deve ser 
removido da sala de educação geral. 
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• Você tem o direito de que seu filho seja colocado na escola 
do bairro, salvo por determinação em contrário da equipe  
do IEP.  

 
 
Avaliação independente de educação 
 

• Cabe a você a prerrogativa de pagar e fornecer uma 
avaliação independente para a consideração da equipe  
do IEP. 

 
• Você pode solicitar que a rede de ensino forneça uma lista 

de avaliadores particulares gratuitos ou que cobrem uma 
quantia baixa, que atendam aos requisitos de habilitação do 
estado, para que forneçam uma avaliação de seu filho. 

 
• Se você não concordar com a avaliação da rede de ensino, 

esta deve ajudá-lo a obter uma segunda opinião se você 
solicitar uma avaliação independente. Quando você solicitar 
uma avaliação independente, a rede de ensino deve pagar 
por outra avaliação ou solicitar uma audiência de devido 
processo legal para provar que a avaliação realizada pela 
rede de ensino procede. Nesta audiência será decidido se a 
avaliação da rede de ensino está correta. Se a rede de 
ensino pagar pelo seu teste particular, o teste precisa seguir 
as mesmas regras usadas pela rede de ensino nos seus 
testes. 

 
• A rede de ensino não pode exigir que você explique por que 

discorda da avaliação. 
 
 
Tutor de menores 
 

• A rede de ensino nomeia um tutor (pai/mãe substituto) para a 
criança se não puder localizar os pais da criança. A rede de 
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ensino nomeia um tutor (pai/mãe substituto) para a criança 
se o estado tiver a custódia da criança.  

 
• Os tutores (pais substitutos) recebem treinamento especial 

para que entendam os direitos da criança.  
 

• O tutor (pai/mãe substituto) fala em nome da criança sobre 
seus direitos e interesses por ocasião de qualquer avaliação, 
reunião ou decisão de educação referentes à educação 
especial.  

 
• Os tutores (pais substitutos) agem na qualidade do pai/mãe 

que dá o consentimento. Os tutores (pais substitutos) agem 
na qualidade de pai/mãe comparecendo às reuniões do IEP 
e outros tipos de reuniões.  

 
• Um tutor (pai/mãe substituto) tem os mesmos direitos e 

responsabilidades que um pai/mãe ao tomar as decisões 
sobre a educação de uma criança. 

 
 
Notificação/Participação dos pais 
 

• Cabe à rede de ensino informar quais são seus direitos como 
pai/mãe. Os direitos devem ser informados pelo menos uma 
vez a cada ano letivo. A rede também deve informar os seus 
direitos se você solicitar uma avaliação, na primeira vez em 
cada ano letivo que você fizer uma queixa por escrito, na 
primeira vez no ano letivo que você solicitar uma audiência 
de devido processo legal ou quando um incidente de 
disciplina causar uma alteração de colocação. 

 
• Você tem o direito a receber uma notificação por escrito 

descrevendo o plano de ação da rede de ensino antes que a 
ação tenha início. Você tem o direito de que a rede de ensino 
explique o motivo da ação proposta.  
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• Você tem o direito de que a rede de ensino descreva as 
opções e os testes pleiteados e o motivo da rejeição das 
demais opções. 

 
• Você tem o direito de receber cópias de todos os 

documentos referentes à educação de seu filho, e que eles 
sejam explicados a você. As cópias podem ser no seu 
idioma nativo, em braille ou explicadas na língua de sinais. A 
rede de ensino fornece um tradutor ou intérprete, se 
necessário.  

 
• Você também pode optar por receber todas as notificações e 

documentos por e-mail. 
 

• Deve lhe ser dada oportunidade de participar de toda  
reunião de tomada de decisão sobre a educação especial  
de seu filho. 

 
• Você deve ser convidado a participar de toda reunião em 

que sejam discutidas a deficiência, avaliações, reavaliação, 
colocação de seu filho e o IEP, e seu conteúdo. 

 
• Você tem o direito de que as reuniões do IEP sejam 

realizadas em hora e local de sua conveniência e dos outros 
membros da equipe do IEP. 

 
• Você tem o direito de autorizar ou não que um membro da 

equipe do IEP de seu filho se ausente de uma reunião do 
IEP. O distrito escolar não pode autorizar a ausência de um 
membro sem a sua permissão. 

 
 
Transferência dos direitos 
 

• Quando seu filho completar 18 anos, todos os direitos 
educacionais previstos na lei IDEA são transferidos para o 
aluno, salvo se ele for julgado em juízo como incompetente 
ou incapaz de tomar decisões. 
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• Apesar de que os direitos ou a tomada de decisão do IEP 
sejam transferidos para o aluno, você, o pai/mãe, continua a 
receber todas as notificações exigidas por lei. 

 
• Você e seu filho devem receber a notificação sobre a 

transferência dos direitos. 
 

• Você pode continuar a participar de todas as reuniões sobre 
a educação de seu filho. 

 
 
Resolução de disputas 
 
A lei IDEA prevê três formas diferentes de ajuda aos pais e às 
redes de ensino para resolver os conflitos. São elas: mediação, 
queixas formais e audiências de devido processo legal. Segue, 
abaixo, uma discussão mais detalhada sobre elas. 
 
Mediação 
 

• Você tem o direito de solicitar uma mediação se discordar do 
regime de educação especial para seu filho. O Departamento 
de Educação da Geórgia (Georgia Department of Education 
(GaDOE)) seleciona aleatoriamente os mediadores que 
orientam uma mediação. O mediador é neutro. O mediador é 
uma pessoa qualificada e treinada em mediações.  

 
• O pai/mãe e a rede de ensino precisam concordar em tentar 

uma mediação antes que seja programada.  
 

• A mediação é gratuita tanto para o pai/mãe quanto para a 
rede de ensino. Se uma das partes optar por constituir um 
advogado ou outro consultor para o processo de mediação, 
cabe a essa parte pagar pelo custo do consultor.  

 
• Todas as discussões durante o processo de mediação são 

particulares. As discussões durante o processo de mediação 
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não podem ser usadas como prova durante uma posterior 
audiência de devido processo legal. 

 
• A mediação não pode ser usada para negar ou atrasar seu 

direito a uma audiência de devido processo legal. 
 

• Se as partes chegarem a um acordo durante a mediação, 
elas devem assumir a obrigação assinando um acordo 
escrito. O acordo pode ser executado em juízo. O acordo 
pode ser executado pelo GaDOE se você der entrada a uma 
queixa formal. 

 
Queixas 
 

• Um pai/mãe ou qualquer pessoa pode dar entrada em uma 
queixa formal no GaDOE se acreditar que a rede de ensino 
violou a lei IDEA.   

 
• A rede de ensino e o GaDOE fornecem formulários para 

ajudar os pais a dar entrada em queixas formais.  
 

• Uma queixa formal deve estar assinada e informar como a 
rede de ensino violou os requisitos da lei IDEA e os fatos em 
que se baseiam essa suposição. Uma queixa deve se basear 
em uma violação ocorrida menos de um ano antes da data 
de entrada da queixa. O pai/mãe e a rede de ensino podem 
concordar em tentar resolver as queixas formais através do 
processo de mediação.  

 
• O GaDOE dá início a uma investigação quando você dá 

entrada à queixa.  
 A rede de ensino precisa fornecer uma resposta por 
escrito à queixa para o GaDOE e para o autor da 
queixa. 

 A decisão do GaDOE deve ser anunciada no prazo de 
60 dias, salvo se o autor da queixa concordar em dar 
mais tempo para que o problema seja resolvido.  

 A decisão do GaDOE é final e não pode ser apelada. 
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Audiência de devido processo legal 
 

• Uma queixa de devido processo legal é apresentada para 
solicitar uma audiência para resolver um conflito entre os 
pais e a rede de ensino. Um pai/mãe ou a rede de ensino 
podem solicitar uma audiência de devido processo legal. A 
audiência pode ser sobre qualquer problema relacionado à 
identificação, avaliação, colocação escolar do aluno, ou 
quanto à criança receber a educação pública gratuita 
apropriada (FAPE). Você também pode solicitar uma 
mediação antes da realização de uma audiência. 

 
• A rede de ensino deve fornecer aos pais uma lista de 

serviços legais gratuitos ou de baixo custo quando o pai/mãe 
solicitar, ou quando o pai/mãe ou agência der início a uma 
queixa de devido processo legal. 

 
• A solicitação de uma audiência de devido processo legal 

deve informar sobre a violação da lei IDEA ou o problema 
relativo à educação especial. Isto deve ter ocorrido menos de 
2 (dois) anos antes da data em que o pai/mãe tomou 
conhecimento (ou deveria ter tomado conhecimento) do 
problema mencionado na queixa. O limite de dois anos não 
se aplica nos casos em que:  

 A rede de ensino alegar que havia resolvido o problema 
da queixa mas o problema não foi resolvido. 

 A rede de ensino não forneceu a informação que o 
pai/mãe tinha direito de receber sobre o problema. 

 
Processo 

• A rede de ensino e o GaDOE fornecem formulários para 
ajudar os pais a dar entrada nas solicitações de audiências 
de devido processo legal. Para dar entrada em uma 
solicitação de audiência de devido processo legal, um 
pai/mãe ou a escola devem enviar a notificação da 
solicitação para a rede de ensino e o GaDOE. As seguintes 
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informações são necessárias para solicitar uma audiência de 
devido processo legal: 

 O nome e endereço residencial da criança; 
 O nome da escola que a criança frequenta; 
 No caso de criança sem lar, as informações de 
contato da criança e o nome da escola que frequenta;  

 Uma descrição do problema ou violação, e 
 Uma possível solução para o problema ou violação. 

 
• Após o envio da sua solicitação de audiência de devido 

processo legal para a rede de ensino e o GaDOE, você 
receberá mais instruções. 

 
• Se a rede de ensino for de opinião que a solicitação de 

devido processo legal não está de acordo com a lei IDEA, a 
rede pode avisar ao juiz da audiência.  

 Isso deve ser feito por escrito, no prazo de 15 dias.  
 O juiz da audiência tem, então, cinco (5) dias para 
decidir se a solicitação está de acordo com os 
requisitos da lei IDEA. O juiz da audiência deve 
informar imediatamente por escrito sua decisão a 
todas as partes.  
 Se o juiz da audiência decidir que a audiência de 

devido processo legal atende aos requisitos da lei 
IDEA, a rede de ensino precisa responder à 
solicitação de devido processo legal.  

 Se o juiz da audiência decidir que a queixa não 
procede, o pai/mãe pode alterar a solicitação ou 
dar entrada em uma nova solicitação de audiência 
de devido processo legal. 

 
• Quando a rede de ensino recebe uma solicitação de 

audiência de devido processo legal, ela deve decidir 
primeiramente se ela enviou uma notificação prévia por 
escrito sobre o problema constante da queixa de devido 
processo legal. A notificação prévia escrita deve conter:  
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 Uma explicação do motivo pelo qual o órgão propôs 
ou se recusou a agir quanto à queixa de devido 
processo legal;  

 Uma explicação das outras opções pleiteadas pela 
equipe do IEP e os motivos pelos quais essas opções 
foram rejeitadas;  

 Uma explicação de cada procedimento de avaliação, 
apreciação, registro ou relatório empregados pela 
rede de ensino ao tomar a decisão; e  

 Uma explicação dos fatores relevantes da decisão da 
escola. 

 
• Se a rede de ensino não tiver enviado a notificação prévia 

escrita prevista acima, a rede de ensino deve enviar uma 
resposta aos pais no prazo de 10 dias após o recebimento 
da solicitação de audiência de devido processo legal.  

 
Reunião de resolução 

• Ao solicitar uma audiência de devido processo legal, você 
recebe a oportunidade de participar de uma reunião de 
resolução com os representantes da rede de ensino para 
tentar resolver eventuais problemas da queixa do devido 
processo legal. Essa reunião ajuda os pais e as redes de 
ensino a evitar uma audiência de devido processo legal, o 
que se reverte em benefício imediato para a criança.  
 

• Você precisa participar da reunião de resolução, a menos 
que o pai/mãe e a rede de ensino concordem por escrito em 
não realizar a reunião.  
 

• A reunião de resolução deve ser realizada no prazo de 
15 dias da data em que você solicitar a reunião de devido 
processo legal.  

 
• Os membros relevantes da equipe do IEP precisam 

comparecer à reunião de resolução. Membros relevantes  



Georgia Department of Education 
August 16, 2010 

Page 18 of 26 
 

 

são aqueles que conhecem a situação ou o problema que a 
reunião de resolução visa melhorar. 

 
• A rede de ensino precisa enviar uma pessoa para a reunião 

que tenha poder para tomar decisões.  
 

• A rede de ensino não pode enviar um advogado para a 
reunião, a menos que o pai/mãe também compareça com 
um advogado.  

 
• Se o pai/mãe e a rede de ensino chegarem a um acordo 

durante a reunião de resolução, eles devem assinar um 
acordo vinculante. O acordo é executável em juízo. Até três 
anos após a assinatura do acordo, tanto o pai/mãe quanto a 
rede de ensino podem cancelar o acordo.  

 
• Se o pai/mãe e a rede de ensino não chegarem a um acordo 

durante a reunião de resolução, as partes podem realizar 
uma audiência de devido processo legal.  

 
Stay-Put 

• Após dar entrada em uma solicitação de audiência de devido 
processo legal, você tem o direito de que seu filho 
permaneça na colocação escolar atual. Seu filho pode 
permanecer nessa colocação até o final de todas as 
audiências e apelações. Isso é chamado de "stay-put" 
(permanecer onde está).  

 Se você e a rede de ensino concordarem em colocar 
seu filho em outra colocação, você pode fazê-lo 
enquanto a audiência de devido processo legal 
prossegue.  

 
• O "stay-put" não se aplica quando o pai/mãe apela da 

decisão de colocar a criança em uma alternativa provisória 
por motivos de disciplina.  

 
• Se a sua solicitação de audiência de devido processo legal 

for a respeito de ingresso em escola pública, você tem direito 
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de que seu filho seja colocado em uma escola pública até o 
final da audiência de devido processo legal. 

 
Direitos relativos à audiência 

• Seus direitos quanto à audiência de devido processo legal 
são os seguintes: 

 Realização de audiência sem nenhum custo, a não ser 
no caso de optar por comparecer com um advogado, 
outro consultor ou peritos como testemunha, quando 
terá de pagar os custos incorridos com essas pessoas; 

 Condução da audiência por um juiz de audiência que 
não seja contratado por um órgão público envolvido na 
educação de seu filho; 

 Um juiz da audiência que não tenha interesse pessoal 
ou profissional na audiência;  

 Obtenção de uma lista das pessoas que atuam como 
juízes da audiência e um resumo das qualificações 
dessas pessoas; 

 Comparecimento com um advogado ou pessoas com 
conhecimento ou treinamento especial sobre crianças 
com deficiência; 

 Presença de seu filho na audiência; 
 Realização de audiência pública; 
 apresentação de provas e acareação, interrogatório e 
intimação de testemunhas para a audiência; 

 Agendamento da reunião em hora e local convenientes 
para você e seu filho; 

 Pedir que o juiz da audiência proíba a apresentação de 
provas durante uma audiência para a qual você não 
tenha sido notificado com pelo menos cinco dias de 
antecedência; 

 Obtenção dos autos exatos da audiência, na forma 
escrita ou eletrônica; 

 Recebimento da decisão do juiz da audiência no prazo 
de 45 dias após o final do período de resolução, salvo 
se o juiz da audiência prorrogar o prazo mediante 
solicitação de uma das partes; 
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 Obtenção da decisão e conclusões sobre os fatos com 
o juiz da audiência, na forma escrita ou eletrônica. 

 
Apelações 

• A decisão tomada pelo juiz na audiência de devido processo 
legal deve ser obedecida pelo pai/mãe e pela rede de 
ensino. Se o pai/mãe ou a rede de ensino discordar da 
decisão, ela pode ser apelada por meio de uma ação civil, 
conforme descrito abaixo. 

 
• Se o pai/mãe ou a rede de ensino acreditar que a decisão 

final do juiz da audiência não procede, essa parte pode dar 
entrada em uma ação civil em juízo estadual ou federal. A 
parte deve ajuizar a ação no prazo de 90 dias da data da 
decisão do juiz da audiência. 

 
• Se uma das partes ajuizar uma ação civil, seu filho 

permanece na colocação escolar atual até o final da ação 
civil e eventuais apelações. Você e a rede de ensino podem 
concordar em colocar seu filho em outra escola enquanto 
durar a ação civil.  

 
• Se, durante a audiência de devido processo legal, o juiz da 

audiência concordar com você em mudar a colocação de seu 
filho, ele permanecerá na colocação escolar decidida pelo 
juiz da audiência até o final da ação civil e eventuais 
apelações. Isso significa que se o juiz da audiência decidir 
por uma mudança de colocação durante a audiência de 
devido processo legal, o distrito escolar é obrigado a seguir a 
determinação do juiz, a menos que você concorde com uma 
colocação diferente. 

 
Honorários advocatícios 

• Durante uma ação civil, o juízo federal pode determinar que 
a rede de ensino ou o pai/mãe paguem os honorários 
advocatícios da outra parte. O juízo federal só pode 
conceder honorários advocatícios à parte vencedora da 
audiência de devido processo legal ou da ação civil.  
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• Os honorários advocatícios só podem ser concedidos às 

redes de ensino mediante determinadas diretrizes. Os pais 
ou seu advogado podem ser obrigados a pagar os 
honorários advocatícios da rede de ensino quando: 

 O advogado dos pais dá entrada em uma queixa ou 
ação civil temerária (fútil) ou que venha a ser temerária, 
despropositada ou sem fundamento; ou 

 A queixa ou ação civil dos pais foi apresentada por 
motivo impróprio como, por exemplo, importunar, 
causar atraso desnecessário ou aumentar o custo do 
processo sem necessidade.  

 
• Nem todos os custos legais e administrativos e serviços 

podem ser concedidos. O juiz pode não conceder os 
honorários advocatícios relativos a serviços prestados após 
a rede de ensino ter feito uma oferta de acordo por escrito 
para os pais, se:  

 A oferta for feita de acordo com a Regra 68 das Regras 
Federais do Processo Civil;  

 No caso de uma audiência administrativa, se a oferta for 
feita mais de 10 dias antes da audiência; 

 A oferta não for aceita no prazo de 10 dias; ou  
 O tribunal ou o juiz da audiência decidir que a ajuda 
finalmente obtida pelos pais não seja mais favorável do 
que a oferta de conciliação. 

 
• Os honorários advocatícios, contudo, podem ser concedidos 

aos pais que apresentaram justificativa plausível para sua 
rejeição da oferta de conciliação.  

 
• As reuniões da equipe do IEP não dão direito a 

ressarcimento a menos que a reunião seja convocada em 
consequência de um processo administrativo ou ação 
judicial, ou para uma sessão de mediação. O pagamento de 
honorários advocatícios referentes às sessões de resolução 
também não está sujeito a ressarcimento.  
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DEFINIÇÕES DOS TERMOS DESTE DOCUMENTO 
 
Acomodação significa uma alteração de como a instrução é 
dada, de como se espera que a criança reaja, de como a criança 
participa das atividades em classe ou os tipos de material de 
ensino e como são utilizados. As acomodações proporcionam às 
crianças com deficiência formas diferentes de acesso ao currículo 
para que suas deficiências não sejam uma barreira ao seu 
desempenho. As crianças com acomodações devem mesmo 
assim acompanhar o currículo da série escolar em que estão, da 
mesma forma que seus colegas sem deficiência.  
 
Plano de Intervenção de Comportamento (BIP) é um plano 
para uma criança com deficiência que aborda o comportamento 
da criança. Um BIP às vezes faz parte do IEP. Um BIP deve 
empregar intervenções e apoio positivos de comportamento para 
ajudar a criança a aprender comportamento apropriado e 
responsável.  
 
Ação civil significa a apelação em tribunal da decisão de uma 
audiência de devido processo legal. 
 
Consentimento significa que o pai/mãe está plenamente ciente 
de toda informação sobre a atividade que está sendo consentida. 
A informação fornecida para obter o consentimento precisa estar 
no idioma nativo do pai/mãe. O consentimento é voluntário e pode 
ser revogado a qualquer momento. O pai/mãe que consente deve 
concordar, por escrito, com a atividade que necessita do 
consentimento. Se um pai/mãe revogar o consentimento, essa 
revogação não é retroativa (isto é, ela não desfaz uma ação que 
tenha ocorrido após o consentimento ser dado e antes do 
consentimento ser revogado). 
 
Audiência de devido processo legal é o processo para solução 
dos conflitos entre os pais e as redes de ensino. Equivale a 
processo em juízo. Um juiz da audiência é nomeado. Um juiz da 
audiência pede a cada parte que relate sua versão dos fatos e 
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parecer da lei. O juiz da audiência realiza uma audiência, se 
necessário. O juiz da audiência toma a decisão que deve ser 
obedecida pelas partes, ou apelada. 
 
Equipe de habilitação consiste de um grupo de profissionais 
habilitados e dos pais da criança. A equipe de habilitação 
determina se a criança tem deficiência, e se a criança precisa da 
educação especial e dos serviços relacionados. A equipe de 
habilitação também determina as necessidades escolares da 
criança.  
 
Avaliação significa os procedimentos utilizados para decidir se a 
criança tem deficiência e a natureza e extensão da educação 
especial e serviços relacionados de que a criança precisa.  
 
Expulsão é uma ação disciplinar que significa que a rede de 
ensino decidiu que a criança não pode mais frequentar a escola 
da rede durante o semestre letivo atual ou mais tempo. A rede de 
ensino deve seguir determinados procedimentos antes de poder 
expulsar um aluno. A rede de ensino deve continuar a prestar 
alguns serviços para a criança com deficiência que foi expulsa. 
 
Educação pública gratuita (FAPE) significa a educação especial 
e serviços relacionados que: 

1. São pagos pelo poder público, supervisionados pelo poder 
público e gratuitos para os pais; 

2. Atendem aos padrões escolares da Geórgia; 
3. Consistem de educação nas fases pré-escolar, primária ou 

secundária; e 
4. São fornecidos através do programa de educação 

individualizada (IEP) que atende aos requisitos da  
lei IDEA. 

 
Avaliação do Comportamento Funcional (FBA) é um processo 
para definir o comportamento específico da criança e determinar o 
motivo (função ou propósito) do comportamento. Um FBA analisa 
o contexto e o ambiente do comportamento da criança. A 
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finalidade de um FBA é determinar a necessidade de um Plano de 
Intervenção de Comportamento.  
 
Padrões de Desempenho da Geórgia (Georgia Performance 
Standards (GPS)) significa o currículo lecionado para todos os 
alunos das escolas públicas da Geórgia, também chamado agora 
de Padrões de Desempenho do Núcleo Comum da Geórgia 
(Common Core Georgia Performance Standards (CCGPS)). 
 
Programa de Educação Individualizada (IEP) é um instrumento 
escrito que descreve a educação especial e os serviços 
relacionados que a criança recebe. Um IEP deve ser 
desenvolvido, revisto e revisado de acordo com a lei IDEA.  
 
Equipe do Programa de Educação Individualizada 
(Individualized Education Program Team (IEP Team)) é um 
grupo de pessoas, incluindo o pai/mãe, responsável pelo 
desenvolvimento, revista ou revisão de um IEP para a criança.  
 
Lei de Direito à Educação dos Deficientes nos Estados 
Unidos (IDEA) é a principal lei federal que rege a educação 
especial. Para mais informações sobre a lei IDEA, acesse 
http://idea.ed.gov/. Para mais informações sobre como a lei IDEA 
é implementada na Geórgia, acesse 
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx.  
 
Ambiente menos restritivo (LRE) é um requisito da IDEA que 
estabelece que uma criança com deficiência deve estudar, dentro 
do possível, no mesmo ambiente que as crianças sem deficiência.  
 
Determinação de manifestação é o processo utilizado pelos 
membros de uma equipe do IEP para decidir se o comportamento 
de uma criança é consequência de sua deficiência. 
 
Mediação é um processo pelo qual um pai/mãe e uma rede de 
ensino podem tentar resolver seus conflitos. A mediação é 
conduzida por mediador treinado, imparcial e nomeado pelo 

http://idea.ed.gov/
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx
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Departamento de Educação da Geórgia. O mediador ajuda um 
pai/mãe e a rede de ensino a chegar a acordos.  
 
Modificação significa alteração que mudam, diminuem ou 
reduzem as expectativas de aprendizado. As modificações podem 
aumentar a diferença entre o que os alunos com deficiência 
conseguem realizar e as expectativas para uma determinada série 
da escola. O uso abusivo de certas modificações pode prejudicar 
os alunos durante sua vida acadêmica.  
 
Pai/mãe pode ser o pai/mãe biológico, adotivo, de guarda, tutor 
legal, pessoa agindo em nome de um pai/mãe que more com a 
criança, pessoa legalmente responsável pelo bem-estar da 
criança, ou um pai/mãe substituto nomeado. 
 
Serviços relacionados significam serviços de apoio necessários 
para ajudar a criança com deficiência a se beneficiar dos serviços 
de educação especial. Os serviços relacionados são decididos 
pela equipe do IEP, de acordo com a necessidade da criança. Os 
serviços relacionados podem consistir de: transporte, serviços de 
fonoaudiologia, serviços de interpretação, serviços psicológicos, 
fisioterapia e terapia ocupacional, recreação, serviços de 
aconselhamento, serviços de orientação e mobilidade e serviços 
médicos para fins de diagnóstico e avaliação. Os serviços 
relacionados incluem também os serviços de saúde e 
enfermagem na escola, serviço social nas escolas e 
aconselhamento e treinamento dos pais. 
 
Reunião de resolução é aquela que faz parte do procedimento 
da audiência de devido processo legal. O objetivo da reunião é 
ajudar o pai/mãe e rede de ensino a chegarem a um acordo antes 
da audiência de devido processo legal. 
 
Educação especial significa instrução criada especialmente, livre 
de custos para os pais, para atender às necessidades individuais 
da criança com deficiência. 
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Stay-Put significa que uma criança com deficiência permanece na 
sua colocação escolar atual durante o processo de audiência de 
devido processo legal ou apelação. O "stay-put" não está 
disponível em determinadas situações como por exemplo, uma 
apelação de uma audiência sobre disciplina.  
 
Auxílios e serviços complementares são auxílios, serviços e 
outros apoios fornecidos em classes de educação regular, outras 
circunstâncias relacionadas à educação e em outras 
circunstâncias extracurriculares e não acadêmicas. Os auxílios e 
serviços complementares visam ajudar, dentro do possível, as 
crianças com deficiência a receberem educação junto com as sem 
deficiência. 
 
Suspensão é uma ação disciplinar estudantil que significa que a 
rede de ensino decidiu que a criança não pode mais frequentar a 
escola da rede durante um período de tempo, mas que o aluno 
pode voltar à escola antes do final do semestre letivo atual. A rede 
de ensino precisa seguir determinados procedimentos antes de 
poder suspender um aluno por mais de dez dias de cada ano 
letivo. A rede de ensino deve continuar a prestar alguns serviços 
para a criança com deficiência que foi suspensa. 
 
Serviços de transição são atividades individualizadas para uma 
criança com deficiência que visam ajudar a criança a se 
locomover da escola para atividades pós-escola. 
 
 


