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DIREITOS DOS PAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
A Lei Sobre a Educação de Indivíduos com Deficiências (Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA)), uma lei federal que rege a educação de alunos com deficiências, exige que as escolas enviem 
aos pais de criança deficiente uma notificação que exponha as salvaguardas processuais previstas pela 
IDEA e pelos regulamentos do Departamento de Educação dos EUA.  
 
Uma cópia dessa notificação deve ser enviada somente uma vez durante o ano letivo, salvo pelas 
seguintes exceções: (1) no ato de um encaminhamento inicial ou solicitação pelos pais de uma avaliação 
para averiguar se o aluno é portador de deficiência; (2) por ocasião do recebimento da primeira queixa 
formal por escrito que envolva a rede de ensino do aluno; (3) por ocasião do recebimento da primeira 
queixa de devido processo legal que envolva a rede de ensino do aluno durante um ano letivo; (4) por 
ocasião da tomada de decisão de uma ação disciplinar que constitua uma mudança de colocação, e 
(5) mediante solicitação dos pais. [34 C.F.R. § 300.504(a)]  
 
Termos adotados neste documento 
Os termos Órgão de Educação Local (Local Education Agency (LEA)), órgão ou sistema, referem-se às 
redes de ensino assim designadas pelo estado da Georgia que proporcionam educação especial e serviços 
afins para as crianças qualificadas. 

O termo pai/mãe refere-se à mesma definição ampla de pai/mãe prevista na Lei de Direito à Educação dos 
Deficientes nos Estados Unidos (IDEA), que inclui o pai/mãe biológico ou adotivo, pai/mãe de guarda, 
tutor autorizado a tomar decisões sobre a educação da criança, uma pessoa que aja em nome de um 
pai/mãe biológico ou adotivo (incluindo avô, avó, padrasto, madrasta ou outro parente) com quem a 
criança habite ou uma pessoa física juridicamente responsável pelo bem-estar da criança, ou um tutor 
nomeado para esse fim.  
 
Como pai/mãe de uma criança encaminhada para os serviços de educação especial ou uma criança que já 
esteja recebendo uma educação especial e serviços afins, cabem a você (pai/mãe) e seu filho determinados 
direitos protegidos pela lei estadual e/ou federal. Esses direitos são resumidos nas próximas páginas. 
Solicite explicações à escola ou rede de ensino do seu filho caso não entenda alguma parte, se precisar do 
texto em outro idioma, ou se preferir receber explicações verbais.  
 
 
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
A informação de que seu filho é portador de uma deficiência conforme definição da IDEA, a educação 
especial e os serviços afins recebidos e as demais informações relacionadas são confidenciais e não são 
divulgadas a terceiros da rede de ensino, a menos que eles tenham uma necessidade legítima de 
conhecimento de tais informações. As informações tampouco são divulgadas para outros órgãos ou 
grupos, salvo em circunstâncias limitadas. No tocante à hipótese de que as informações confidenciais 
sejam divulgadas, cabem aos pais os seguintes direitos:  

1. Direito a negar a terceiros o acesso ao registro escolar do seu filho, indeferindo consentimento  
de divulgação do registro escolar, salvo por determinadas circunstâncias limitadas descritas na  
Lei de Privacidade Escolar da Família (Family Education Right to Privacy Act) (34 C.F.R. § 
99.31(a)). 

2. Direito de ser notificado e de receber cópias antes que o registro escolar de seu filho seja 
destruído. 



3. Direito de ser informado para quem as informações são divulgadas. 

4. Direito de examinar e receber cópias de todas as informações enviadas a outro órgão no qual seu 
filho esteja interessado ou habilitado a se inscrever. 

 
 
REGISTRO ESCOLAR: 
Registro escolar significa o tipo de registro coberto pela definição de “registro escolar” da Lei de 
Privacidade Escolar da Família de 1974 (Family Education Right to Privacy Act) (34 C.F.R. Part 99).  
De acordo com esses regulamentos, o “registro escolar” tem as seguintes definições:  

Registro escolar significa os registros que: 
(1) Relacionam-se diretamente ao aluno e  
(2) São mantidos por um órgão ou instituição de educação ou por uma parte que aja em nome do 

órgão ou da instituição. 
O termo não inclui: 

(1) O registro mantido exclusivamente na posse do seu autor, usado somente como expediente de 
memória da pessoa e não possa ser acessado ou revelado a nenhuma outra pessoa a não ser um 
substituto temporário do autor do registro. 

(2) Registros de uma unidade policial do órgão de educação sujeitos às disposições do §99.8. 
(3) Registros relativos ao indivíduo empregado por um órgão ou instituição educacional que sejam 

elaborados e mantidos durante o curso normal dos negócios; referentes unicamente à pessoa que 
aja na qualidade de funcionário, e registros esses indisponíveis para qualquer outra finalidade. 

(4) Registros de aluno com, no mínimo, 18 anos de idade, ou que frequente uma instituição de 
educação pós-secundária, elaborados ou mantidos por um médico, psiquiatra, psicólogo ou outro 
profissional ou paraprofissional credenciado atuando na sua qualificação profissional; 
elaborados, mantidos ou utilizados somente no que concerne o tratamento do aluno e divulgados 
somente para indivíduos que administrem o tratamento, e o tratamento não inclua atividades 
educacionais corretivas ou atividades que sejam um programa de instrução. 

(5) Registros criados ou recebidos por um órgão ou instituição educacional após o aluno deixar de 
frequentar as aulas e que não sejam diretamente relacionados à frequência do indivíduo como 
um aluno. 

(6) Notas de trabalhos avaliados por colegas antes de seu recolhimento e registro por um professor. 
 

Direitos relacionados aos registros: 
1. Direito ao exame de todos os registros relativos ao seu filho, dentro de prazo razoável após a 

solicitação dos pais e antes de uma reunião ou audiência para tratar do plano de educação 
individualizada (Individualized Education Program (IEP)) e, em hipótese alguma, mais de 45 dias 
após a solicitação. 

 
2. Direito ao exame dos registros por seu representante. 

 
3. Direito a solicitar que o órgão forneça cópias dos registros caso o não fornecimento de cópias 

efetivamente impeça o pai/mãe de exercer o direito de examinar e rever os registros. 
 

4. Direito a que o órgão presuma que o pai/mãe tenha autoridade para examinar e rever os registros 
do filho, salvo se o órgão receber notificação de que o pai/mãe não tem autoridade para tanto por 
força da lei estadual. 

 
5. Direito a examinar e rever somente as informações que concernem seu filho se qualquer registro 

escolar contiver informações de mais de uma criança. 
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6. Direito a que o órgão público mantenha um registro das partes com acesso aos dados pessoais do 
aluno constantes dos registros educacionais coletados, mantidos ou utilizados por força desta 
seção (salvo o acesso pelos pais e funcionários autorizados do órgão envolvido), incluindo o nome 
da parte, a data em que teve acesso e a finalidade para a qual a parte foi autorizada a consultar os 
registros. 

 
7. Direito a que o órgão público localize ou recupere gratuitamente os registros escolares. 

 
8. Pode ser cobrada uma taxa do pai/mãe pelas cópias de registros solicitadas desde que essa taxa não 

impeça os pais do exercício do seu direito de examinar e rever os registros. 
 

9. Direito a ser informado de todos os tipos e locais onde os registros são coletados, mantidos ou 
utilizados pelo órgão. 

 
10. Direito a uma explicação de cada item dos registros. 

 
11. Direito a solicitar alteração de qualquer registro na hipótese de o registro estar incorreto, ser 

enganoso ou violar os direitos de privacidade ou outros direitos da criança. 
 

12. Direito a que o órgão decida alterar ou não as informações, em tempo razoável, após a solicitação 
de alteração. 

 
13. Direito a ser informado da recusa de alteração e direito a uma audiência se o órgão se recusar a 

fazer a alteração solicitada.  
 

14. Direito a ser informado, em audiência, da decisão do órgão de que as informações são incorretas, 
enganosas ou violam os direitos da criança e o direito de alteração do registro. 

 
15. Direito a ser informado do direito do pai/mãe de averbar no registro um comentário sobre as 

informações ou os motivos pelos quais o pai/mãe discorda da decisão do órgão, caso seja decidido 
em audiência que as informações não precisam ser alteradas. 

 
16. Direito a que a explicação do pai/mãe seja mantida no registro pelo tempo em que o registro for 

contestado. 
 

17. Direito a que a explicação do pai/mãe seja divulgada se o registro contestado for divulgado. 
 
 
AVALIAÇÃO ESCOLAR INDEPENDENTE: 
Avaliação escolar independente é aquela conduzida por um examinador credenciado que não seja 
empregado pela rede de ensino responsável pela educação do seu filho. Despesa pública significa que a 
rede de ensino paga pelo custo total da avaliação, ou garante que a avaliação seja realizada sem nenhum 
custo para você, em cumprimento às disposições da IDEA. De acordo com essa lei, o Estado pode 
empregar recursos estaduais, locais, federais e privados disponíveis no estado para atender às exigências. 
[34 C.F.R. § 300.503(a)(3)(i - ii)] 
 
Cabe a você o direito a uma avaliação escolar independente do seu filho custeada como despesa pública 
toda vez que a rede de ensino conduzir uma avaliação do seu filho da qual você discorde. 
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Caso você solicite uma avaliação escolar independente do seu filho custeada como despesa pública, a rede 
de ensino é obrigada, sem demora indevida, a um dos seguintes: (a) Apresentar uma queixa de devido 
processo legal com pedido de audiência para provar que a avaliação do seu filho procede; ou (b) 
Providenciar uma avaliação escolar independente custeada como despesa pública, salvo se a rede de 
ensino demonstrar em audiência que a avaliação do seu filho obtida por você não atende aos critérios da 
rede de ensino.  
 
1. Se a rede de ensino convocar uma audiência, e se o juiz de direito administrativo julgar que a 

avaliação do seu filho pela rede de ensino procede, você ainda tem direito a uma avaliação escolar 
independente, porém não custeada como despesa pública. 

2. Se você solicitar uma avaliação escolar independente do seu filho, a rede de ensino pode indagar o 
motivo pelo qual você se opõe à avaliação do seu filho obtida pela rede de ensino. Contudo, a rede de 
ensino não pode exigir uma explicação e não pode causar demora indevida ao providenciar uma 
avaliação escolar independente do seu filho custeada como despesa pública ou apresentar queixa de 
devido processo legal para solicitar uma audiência de devido processo legal para defender a avaliação 
escolar feita pela rede de ensino sobre seu filho. 

Como pai/mãe, você tem 
 
1. Direito a obter uma avaliação escolar independente por examinador credenciado. 

2. Direito a que a avaliação independente realizada como despesa pública ou privada seja examinada 
durante reuniões de tomada de decisão sobre a colocação ou o programa, ou em audiência sobre a 
educação pública gratuita apropriada. 

3. Direito a ser informado pela rede de ensino local onde obter uma avaliação independente gratuita ou 
de baixo custo. 

4. Direito a uma avaliação independente custeada como despesa pública de acordo com os mesmos 
critérios adotados pelo órgão público que providenciou a avaliação, incluindo o local da avaliação se 
você discordar da avaliação do órgão. A exceção nesse caso é que o órgão público tem direito a uma 
audiência sobre uma instituição de ensino público gratuito para mostrar que a avaliação feita por ela é 
apropriada. 

5. Direito a uma avaliação independente custeada como despesa pública quando a avaliação for 
solicitada por um Juiz de Direito Administrativo (Administrative Law Judges (ALJs)) durante uma 
audiência.  

 
 
NOTIFICAÇÃO:
Notificação significa informações escritas fornecidas ao pai/mãe sobre as avaliações propostas, reuniões 
e/ou alterações do curso ou habilitação, ou qualquer outra informação relacionada a identificação, 
avaliação e serviços prestados a uma criança com deficiência previstos na IDEA. A notificação escrita 
visa fornecer informações e oportunidade para que você responda antes da efetivação das alterações.  
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1. Direito a receber notificação e estar presente a todas as reuniões antes que o órgão inicie ou altere 
(ou se recuse a iniciar ou alterar) a identificação, avaliação, colocação ou fornecimento de uma 
educação pública gratuita apropriada para seu filho. 

2. Direito a que essa notificação seja feita por escrito, no seu idioma natal, ou outro meio de 
comunicação de fácil entendimento pelo público em geral. Direito do pai/mãe, cujo idioma natal 
ou outro modo de comunicação não seja a linguagem escrita, a que a notificação seja traduzida 
verbalmente ou por outro meio para seu idioma nativo ou outra forma de comunicação; o direito a 
compreender o conteúdo da notificação, e o direito a prova escrita de que essas exigências foram 
atendidas. 

3. Direito a que a notificação descreva a ação proposta, explique o motivo da proposta, descreva as 
opções consideradas pelo órgão e explique o motivo pelo qual as outras opções foram rejeitadas. 

4. Direito a ser notificado de cada processo de avaliação, teste, apuração, registro ou relatório 
utilizado pelo órgão como base para uma ação movida pelo órgão ou motivo para a recusa. 

5. Direito a uma descrição de quaisquer outros fatores de relevância para a ação movida pelo órgão 
ou motivo da recusa. 

6. Direito a uma notificação que inclua uma explicação completa de todas as salvaguardas 
processuais à disposição dos pais. 

7. Direito a ser notificado dos recursos disponíveis a serem contatados para melhor entendimento das 
disposições da IDEA. 

8. Direito a notificação prévia escrita contendo todas as informações dos itens 2 a 7 acima antes que 
o órgão inicie ou altere ou se recuse a iniciar ou alterar a identificação, avaliação, colocação ou 
fornecimento de uma educação pública gratuita e apropriada. 

9. Direito a estar presente em todas as reuniões do IEP. Incluindo o direito à realização da reunião 
em horário e local mutuamente acordados, ser notificado sobre quem estará presente e a 
comparecer acompanhado de pessoa que tenha conhecimento ou formação sobre a deficiência do 
seu filho. 

10. Se a rede de ensino estiver equipada, você pode escolher receber todas as notificações por e-mail. 
Inclui-se notificação prévia escrita, notificação das salvaguardas processuais (direitos dos pais), e 
notificações sobre queixas de devido processo legal. 

 
 
CONSENTIMENTO: 
Consentimento significa: 

a) Você recebeu informações completas no seu idioma natal ou em outro modo de comunicação 
(como a linguagem de sinais, Braille ou comunicação oral) sobre tudo referente à ação a que está 
consentindo. 

b) Você entende e concorda por escrito com essa ação descrita e o consentimento descreve essa ação 
e relaciona os registros (se houver) e para quem eles serão divulgados; e 
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c) Você entende que seu consentimento é voluntário e pode ser suspenso a qualquer tempo. A 
suspensão do consentimento não nega (desfaz) uma ação que ocorreu após o seu consentimento e 
antes de ser suspensa. 

1. Direito a dar consentimento antes de uma avaliação inicial do seu filho para determinar se ele está 
habilitado, por força da IDEA, a receber educação especial e os serviços afins. Você deve também 
receber a notificação prévia escrita sobre a ação proposta. 

a. Se você se recusar a dar o consentimento ou deixar de responder a um pedido de 
consentimento, o órgão público pode, mas não é obrigado, a dar prosseguimento à 
avaliação através de mediação ou procedimentos de devido processo legal para obter a 
avaliação. 

b. O consentimento para a realização de uma avaliação inicial NÃO é um consentimento para 
prestação dos serviços previstos na IDEA. 

c. Não se caracteriza como violação da obrigação do órgão público localizar a criança caso 
tal órgão não dê prosseguimento à avaliação por falta do seu consentimento. 

 
2. Direito a dar consentimento antes da realização de uma reavaliação. Isto procede a menos que a 

rede de ensino possa demonstrar que (i) tomou as providências razoáveis para obter seu 
consentimento para a reavaliação do seu filho, e (ii) você não respondeu.  

a. Se você se recusar a consentir que seu filho seja reavaliado, a rede de ensino pode, mas não 
é obrigada a, prosseguir com a reavaliação do seu filho através de mediação e 
procedimentos de audiência de devido processo legal imparciais na tentativa de anular sua 
recusa em consentir a reavaliação do seu filho.  

b. Assim como com as avaliações iniciais, não se caracteriza como violação das suas 
obrigações previstas na IDEA a recusa da rede de ensino em dar prosseguimento à 
reavaliação dessa forma.  

 
3. Se o pai/mãe de uma criança que estude em casa ou em escola particular à custa dos pais, não der 

o consentimento para a avaliação ou reavaliação, ou se o pai/mãe não atender à solicitação de 
consentimento, o órgão público NÃO pode recorrer à mediação ou audiência de devido processo 
legal para obter o consentimento. 

a. O órgão público não é obrigado a considerar a criança como habilitada a receber os 
serviços. 

 
4. Direito a dar o consentimento antes que a colocação inicial na educação especial possa ser feita. O 

órgão público deve se esforçar para obter o consentimento consciente do pai/mãe para o 
fornecimento inicial da educação especial e serviços afins. 

a. Se o pai/mãe não responder ou se recusar a dar o consentimento para o fornecimento 
inicial de educação especial e serviços afins, o órgão público NÃO pode recorrer à 
mediação nem aos procedimentos de audiência de devido processo legal para obter o 
consentimento. 

b. A falta do seu consentimento não constitui violação pelo órgão público da sua 
responsabilidade de localizar a criança ou da obrigação de fornecer educação pública 
gratuita e apropriada (free and appropriate public education (FAPE)). 

c. O órgão público não é obrigado a convocar uma reunião de equipe do IEP nem criar um 
IEP para uma criança para a qual tenha sido negado o consentimento para educação 
especial e serviços afins. 

 
5. Direito a revogar o consentimento a qualquer momento. Se, a qualquer momento posterior ao 

consentimento para o fornecimento de serviços, o pai/mãe de uma criança revogar o 
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consentimento por escrito para que o fornecimento de educação especial e serviços afins 
prossigam, o órgão público: 

a. Pode não continuar a fornecer a educação especial e serviços afins para a criança, mas. 
b. É obrigado a enviar notificação prévia escrita antes de cessar o fornecimento dos serviços.  
c. Pode não recorrer à mediação nem aos procedimentos de audiência de devido processo 

legal para obter o consentimento. 
d. A sua retirada do consentimento não constitui violação da disposição do FAPE. 
e. Não é obrigado a convocar uma reunião de equipe do IEP nem a criar um IEP para 

continuar a fornecer o serviço. 
 

6. Não é exigido o consentimento antes da revisão dos dados constantes da avaliação ou reavaliação 
nem antes da aplicação de um teste que todas as crianças devem fazer a menos que o 
consentimento seja exigido para todas as crianças. 

 
 

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 
Os regulamentos da IDEA estabelecem procedimentos separados para as queixas ao Estado e para as 
queixas e audiências de devido processo legal. Conforme explicado acima, qualquer pessoa física ou 
jurídica pode apresentar uma queixa ao Estado que alegue violação de exigência da IDEA pela rede de 
ensino, pelo Órgão Estadual de Educação ou outro órgão público. Somente um pai/mãe ou rede de ensino 
pode apresentar uma queixa de devido processo legal sobre matéria relacionada a uma proposta ou recusa 
de iniciar ou alterar a identificação, avaliação ou colocação escolar de uma criança com deficiência, ou o 
fornecimento de educação pública gratuita apropriada (FAPE) para a criança. Embora a equipe do Órgão 
Estadual de Educação deva resolver uma queixa apresentada ao Estado no prazo de 60 dias corridos, a 
menos que o prazo seja prorrogado, um juiz imparcial deve convocar audiência de devido processo legal 
para a queixa prestada (caso não seja dirimida através de reunião de resolução ou mediação) e publicar a 
decisão no prazo de 45 dias corridos após o término do período de resolução, conforme descrito neste 
documento sob o título de Processo de Resolução, a menos que o juiz conceda uma prorrogação 
específica do prazo em atendimento à sua solicitação ou solicitação da rede de ensino. Consta abaixo uma 
descrição mais detalhada da queixa ao Estado e da queixa de devido processo legal, procedimentos de 
resolução e audiência.  
 

1. Direito a apresentar queixas, quer sejam escritas e formais ou de devido processo legal, referentes  
a qualquer matéria relacionada à identificação, avaliação ou colocação escolar do seu filho, ou  
ao fornecimento de educação pública gratuita apropriada para seu filho. Uma explicação e  
descrição detalhada de todas as resoluções de litígio constam da Resolução da junta estadual,  
Regra 160-4-7-.12 Resolução de Litígio (Dispute Resolution). 

 
(a) Queixa formal escrita: a queixa deve ser por escrito e assinada, e descrever a suposta violação da 

IDEA. A queixa deve incluir uma declaração de que a rede de ensino local violou as exigências  
da IDEA e os fatos nos quais a declaração está embasada. A queixa deve alegar uma violação 
ocorrida no máximo 1 (um) ano antes da data de recebimento da queixa. 

1. Direito à mediação, mediante concordância mútua das partes, sempre que uma queixa 
formal escrita for ajuizada. 

2. As queixas escritas são examinadas pelo Departamento de Educação da Georgia ou seus 
contratados. Tanto o reclamante quanto o órgão público envolvidos têm oportunidade de 
enviar informações ao Departamento de Educação da Georgia durante a investigação. 
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3. As decisões do Departamento de Educação da Georgia sobre as queixas escritas são 
divulgados no prazo de 60 dias corridos, salvo se houver prorrogação devido a 
circunstâncias atenuantes. 

4. A decisão sobre uma queixa escrita não está sujeita a recurso. 
 

(b) Queixa de devido processo legal: a queixa deve estipular uma suposta violação que tenha ocorrido 
no máximo 2 (dois) anos antes da data em que o pai/mãe teve conhecimento ou deveria ter tido 
conhecimento da suposta violação que deu origem à queixa em questão. Uma queixa de devido 
processo legal é um pedido de audiência para a resolução da questão. O prazo de dois anos de limite 
não se aplica se você não pôde prestar a queixa de devido processo legal devido (1) A rede de ensino 
ter agido de forma enganosa quanto à resolução dos problemas identificados na queixa; ou (2) A rede 
de ensino ter deixado de fornecer a você as informações que a Parte B da IDEA exige que a rede lhe 
forneça.  
 
2. Direito a apresentar uma queixa formal escrita ou queixa de devido processo legal se você 

discordar da determinação da rede de ensino de que o comportamento do seu filho não seja uma 
manifestação da deficiência da criança. 

 
3. Direito à mediação e/ou audiência imparcial de devido processo legal sempre que você fizer uma 

queixa de devido processo legal e direito a uma audiência rápida de devido processo legal sempre 
que você fizer uma queixa de devido processo legal sobre a manifestação de uma deficiência. 

 
4. Responsabilidade de dar entrada à notificação de queixa de devido processo legal. Um pai/mãe ou 

escola, ou o advogado constituído pelo pai/mãe, que alegue violação do devido processo legal 
previsto na IDEA é obrigado a enviar notificação de queixa de devido processo legal para a outra 
parte (ou seu advogado) e para o Departamento de Educação da Georgia. A notificação deve 
incluir o nome e endereço residencial da criança, o nome da escola onde estuda (no caso de 
criança ou jovem desabrigado, a informação de contato da criança e o nome da escola da criança), 
e uma descrição da natureza do problema e uma proposta de resolução. A parte autora da queixa 
de devido processo legal deve entrar com o pedido de notificação antes da audiência de devido 
processo legal. 

a. Responsabilidade por incluir na notificação informação sobre a natureza do problema ao 
qual a queixa de devido processo legal se refere. Se a rede de ensino julgar que a 
notificação de queixa de devido processo legal do pai/mãe não seja suficiente, a rede deve 
notificar o juiz da audiência dentro de 15 dias após o recebimento da queixa.  

b. Os Juízes de Direito Administrativo (ALJs) têm um prazo de até 5 dias para determinar se 
a notificação atende às exigências da IDEA. Imediatamente após a arbitragem, o ALJ deve 
notificar todas as partes, por escrito, sobre a decisão.  

c. Se o ALJ arbitrar que a queixa procede, a escola deve responder à queixa de devido 
processo legal. Se o ALJ arbitrar que a queixa não procede, o pai/mãe tem oportunidade de 
apresentar a uma nova queixa e os prazos são reiniciados. 

 
5. Direito a notificação prévia escrita no tocante à matéria objeto da queixa de devido processo legal. 

Quando a escola recebe uma notificação de queixa de devido processo legal, ela deve 
primeiramente determinar se enviou uma notificação prévia escrita sobre a matéria objeto da 
queixa de devido processo legal. Caso não o tenha feito, a escola deve enviar uma resposta aos 
pais no prazo de 10 dias do recebimento da notificação de queixa de devido processo legal. A 
notificação prévia escrita deve conter: (1) uma explicação do motivo que levou o órgão a propor 
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ou se recusar a praticar a ação mencionada na queixa de devido processo legal, (2) uma descrição 
das outras opções que a equipe do IEP considerou e os motivos pelos quais essas opções foram 
rejeitadas; (3) uma descrição de cada procedimento de avaliação, apuração, registro ou relatório 
utilizado pelo órgão como base para a ação proposta pelo órgão ou base para a recusa; e (4) uma 
descrição dos fatores relevantes da proposta ou da recusa da escola. 

 
6. Direito a uma sessão de resolução que ofereça oportunidade para os pais e redes de ensino 

resolverem eventuais questões da queixa de devido processo legal para que os pais e os sistemas 
possam evitar uma audiência de devido processo legal em benefício imediato da criança. A rede de 
ensino deve, no prazo de 15 dias da data da apresentação da queixa, convocar uma sessão de 
resolução entre os pais e os membros relevantes da equipe do IEP. A sessão deve incluir um 
representante da rede de ensino com autoridade de decisão em nome da rede. A sessão não pode 
incluir um advogado da rede salvo se o pai/mãe também comparecer acompanhado de um 
advogado. A sessão fornece uma oportunidade para que a parte que apresentou a queixa de devido 
processo legal possa discuti-la juntamente com os fatos que a embasam, e uma oportunidade para 
que a parte respondente resolva a queixa. Se as partes chegarem a um acordo elas devem firmar 
um acordo que as obrigue legalmente e que seja assinado pelos pais e o representante da rede de 
ensino. O acordo é executável em qualquer juízo estadual competente ou em juízo federal dos 
Estados Unidos. O acordo pode ser anulado por qualquer uma das partes até 3 dias após a 
assinatura. Se a queixa de devido processo legal não for resolvida nessa sessão, as partes podem 
proceder a uma audiência de devido processo legal.   

 
7. A sessão de resolução tem que ocorrer antes que uma audiência de devido processo legal possa ser 

realizada, a menos que ambas as partes concordem em recorrer à mediação, ou ambas concordem 
por escrito em abrir mão da sessão de resolução e da mediação.  

 
8. Direito a ser informado pela rede de ensino local sobre serviços jurídicos ou outros serviços 

importantes prestados gratuitamente ou por baixo custo (por ex., um perito em condições de 
deficiência que compareça como testemunha durante a audiência) quando o pai/mãe solicitar 
informações, ou quando o pai/mãe ou órgão iniciar uma queixa de devido processo legal. 

 
9. Direito a uma audiência conduzida pelo Departamento de Educação da Georgia ou por um órgão 

imparcial contratado do Departamento de Educação da Georgia. Nenhuma das partes incorre 
custos com a audiência, porém cabe a cada parte arcar com os custos de constituição de advogado 
ou de contratação de peritos como testemunhas, salvo por decisão judicial de que os custos sejam 
ressarcidos à parte vencedora. 

 
10. Direito a que a audiência seja presidida por um juiz administrativo (ALJ) não empregado pelo 

órgão público envolvido na educação do seu filho nem que tenha interesse pessoal ou profissional 
na audiência (o ALJ não é considerado como empregado do órgão unicamente por ser pago pelo 
órgão para atuar como um ALJ). 

 
11. Direito a receber os nomes das pessoas que trabalham como ALJ, inclusive uma descrição  

das qualificações da cada uma. 
 
12. Direito a que cada parte seja acompanhada e orientada na audiência por um consultor jurídico e 

por indivíduos com conhecimento ou treinamento sobre os problemas de crianças com 
deficiências.  
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13. Direito a que seu filho esteja presente. 
 
14. Direito a que a audiência seja pública. 
 
15. Direito dos pais ou das partes de apresentar provas e de acarear, inquirir e conduzir as testemunhas 

durante uma audiência. 
 
16. Direito a que uma audiência ou recurso sejam marcados em horário ou local conveniente para 

você e seu filho. 
 
17. Pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes de uma audiência conduzida de acordo com o parágrafo (1), 

cada uma das partes deve divulgar para as demais todas as avaliações e recomendações feitas até 
aquela data baseadas nas avaliações da parte ofertante a serem usadas na audiência. Um ALJ pode 
impedir qualquer parte que não cumprir esta disposição de apresentar, sem o consentimento da 
outra parte, avaliação ou recomendação relevante durante a audiência.  

 
18. Direito dos pais ou partes de solicitar a um ALJ que proíba durante a audiência a apresentação de 

provas que não tenham sido divulgadas pelo menos cinco dias antes da audiência. 
 
19. Direito dos pais ou partes de receber uma transcrição escrita ou, por preferência do pai/mãe, 

eletrônica da audiência. 
 
20. Direito dos pais ou partes de obter uma transcrição escrita ou, por preferência dos pais, eletrônica 

das conclusões sobre os fatos e decisões no prazo de 45 dias após o recebimento pelo órgão de 
educação local da solicitação inicial de audiência, salvo que o ALJ pode conceder uma 
prorrogação específica mediante solicitação de uma das partes. 

 
21. Direito dos pais ou partes à implementação da decisão final pelo ALJ, salvo se a parte mover uma 

ação. Se uma parte optar por mover uma ação, seu filho deve permanecer na mesma colocação 
escolar até a conclusão dos recursos, salvo se ambas as partes concordarem em contrário. Toda e 
qualquer ação punitiva ou compensatória estipulada na decisão só tem efeito após a conclusão de 
todos os recursos. 

 
22. Direito dos pais ou partes prejudicadas de recorrer da decisão do ALJ, movendo uma ação no juízo 

estadual ou federal no prazo de 90 dias da data da decisão do ALJ. 
 
23. Direito a que a criança permaneça na colocação escolar atual até a conclusão de toda audiência ou 

recurso, salvo se você ou o órgão decidirem em contrário. Este direito NÃO se aplica aos recursos 
que tratem de colocação feita em decorrência de procedimento disciplinar, determinações de 
manifestações ou quando a rede de ensino determinar que a manutenção da criança na colocação 
atual possa representar risco de lesão para a criança ou terceiros. Durante esses recursos, a criança 
deve permanecer em estabelecimento educativo alternativo provisório à espera da decisão do ALJ 
ou até o vencimento do prazo especificado no código disciplinar ou lei federal, o que primeiro 
ocorrer, salvo se o pai/mãe e o Estado ou rede de ensino concordarem em contrário. 

 
24. Direito a que a criança seja colocada em escola pública até a conclusão de todos os processos se a 

queixa de devido processo legal envolver um requerimento de admissão inicial em escola pública. 
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25. Os juízes federais dos Estados Unidos podem conceder pagamento de honorários advocatícios às 
partes vencedoras, quer seja o pai/mãe, um órgão educativo do Estado (State Education Agencies 
(SEA))ou a rede de ensino local, como parte da conciliação de uma queixa de devido processo 
legal ou ação. O pagamento de honorários advocatícios concedidos a SEAs ou redes de ensino 
locais devem seguir determinadas diretrizes.  

a. Os pais ou seu advogado podem ser forçados a pagar os honorários advocatícios do 
órgão quando o advogado apresentar queixa ou mover ação inepta, descabida ou sem 
fundamento, ou se o litígio tornar-se inepto, descabido ou sem fundamento.  

b. Os pais ou seu advogado podem ser forçados a pagar aos SEAs ou à rede de ensino 
local os honorários advocatícios se a queixa apresentada ou subsequente ação movida 
pelos pais tiver uma finalidade imprópria, como por exemplo, importunar, causar 
atrasos desnecessários ou aumentar o custo do litígio sem necessidade.  

c. Nem todos os procedimentos jurídicos e administrativos têm direito a ressarcimento. 
Um juízo não pode conceder pagamento de honorários advocatícios por serviços 
prestados após o prazo de uma oferta escrita de conciliação apresentada ao pai/mãe se:  

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

2) no caso de uma audiência administrativa, se a oferta for feita mais de 
10 dias antes da audiência.  

3) a oferta não for aceita no prazo de 10 dias; e  
4) o juízo ou juiz da audiência administrativa decidir que a ajuda finalmente 

obtida pelos pais não seja mais favorável do que a oferta de conciliação. O 
pagamento de honorários advocatícios, contudo, pode ser concedido aos 
pais que apresentaram justificativa plausível para sua rejeição da oferta de 
conciliação.  

5) Além disso, as reuniões da equipe do IEP não têm direito a ressarcimento a 
menos que a reunião seja convocada em consequência de um processo 
administrativo ou ação judicial, ou a critério do estado, para uma sessão de 
mediação.  

6) O pagamento de honorários advocatícios referentes às sessões de resolução 
também não está sujeito a ressarcimento.  

 
26. A mediação pode ser solicitada pela rede de ensino, pela família ou por qualquer parte para dirimir 

uma desavença referente à IDEA.  
a. A mediação não acarreta nenhum custo para as partes, exceto a responsabilidade de 

cada parte pelo custo de um advogado, outro representante ou consultor. 
b. A mediação é voluntária. 
c. A mediação não pode ser usada para negar ou retardar o direito a uma audiência. 
d. A mediação deve ser agendada com antecedência e realizada em local conveniente para 

as partes. 
e. As mediações devem ser conduzidas por mediador credenciado e imparcial, 

selecionado aleatoriamente pelo estado. 
f. As discussões durante a mediação são confidenciais e não podem ser usadas como 

prova em audiência subsequente de devido processo legal. 
g. Se a controvérsia for dirimida durante a mediação, as partes devem celebrar e assinar 

um acordo que especifique a resolução. 
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27. Os acordos decorrentes de sessões de resolução, acordos de mediação e decisões de devido 
processo vinculam as partes e podem ser executados em juízo estadual ou federal. 

a. Qualquer uma das partes pode também apresentar queixa formal escrita alegando que 
um acordo de resolução, acordo de mediação ou decisão de devido processo legal não 
foi executado pelas partes. O Departamento de Educação da Georgia faz uma 
investigação de acordo com os procedimentos para queixas formais escritas e dá a 
decisão final. 

 
 

AVALIAÇÕES:
As avaliações podem ocorrer quando houver suspeita de que uma criança portadora de deficiência 
necessita de educação especial e dos serviços afins.  Podem ser realizadas avaliações (normalmente 
chamadas de reavaliações) para determinar as necessidades educativas atuais de uma criança que seja 
habilitada e esteja recebendo a educação especial e os serviços afins. Uma rede de ensino pode se recusar 
a avaliar seu filho, porém ela deve lhe enviar uma notificação prévia escrita explicando a recusa e o seu 
direito a uma audiência de devido processo legal para determinar se seu filho deve ser avaliado. Os 
direitos abaixo descrevem os procedimentos básicos de avaliações.  
 
1. Direito a uma avaliação completa e individual das necessidades de educação do seu filho. 

2. Direito a uma avaliação conduzida por uma equipe multidisciplinar composta de pelo menos um 
especialista na área da deficiência suspeitada. 

3. Direito a que seu filho seja avaliado em todas as áreas relacionadas à deficiência suspeitada. 

4. Direito à aplicação dos testes apropriados por examinadores credenciados. 

5. Direito a uma variedade de instrumentos de avaliação e outros fatores usados para a coleta de 
informações funcionais relevantes de desenvolvimento e acadêmicas para determinar a qualificação 
para receber educação especial e serviços afins, e o programa educativo apropriado para o seu filho. 

6. Direito de mais de uma avaliação ou conjunto de dados usados para determinar a qualificação. 

7. Direito a fornecer informações ou outras avaliações obtidas particularmente (conduzidas por 
examinadores credenciados) e que as informações sejam consideradas durante o processo de 
determinação se a criança é portadora de deficiência e as necessidades educativas da criança. 

8. Direito a uma avaliação no idioma nativo ou forma de comunicação do seu filho. 

9. Direito a uma reavaliação a cada três anos. 

10. Direito a uma reavaliação em menos de três anos se você ou o professor do seu filho solicitarem. As 
reavaliações não devem ser feitas mais do que uma vez por ano, salvo se a rede de ensino e o pai/mãe 
concordarem em contrário. 

11. Direito a que as avaliações iniciais sejam concluídas e uma decisão de qualificação tomada no prazo 
de 60 dias corridos, salvo se a indicação for feita 30 dias antes do final do ano letivo ou durante as 
férias de verão, quando a avaliação deve ser feita no prazo de 90 dias após os pais consentirem que a 
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avaliação seja feita. Quando a escola não funcionar por cinco letivos consecutivos ou mais, esses dias 
não entram no cálculo do prazo de 60 dias corridos. 

12. Direito a que a decisão de qualificação para a determinação inicial seja baseada na (a) existência de 
deficiência conforme definida na IDEA e (b) documentação de quanto a deficiência prejudica a 
educação da criança. 

13. Caso haja uma revogação de consentimento anterior para o fornecimento de educação especial e 
serviços afins, um novo encaminhamento é tratado como uma avaliação inicial.  

 
 
AMBIENTE MENOS RESTRITIVO:
Ambiente menos restritivo é o termo usado para descrever o direito da criança de permanecer no mesmo 
ambiente escolar que seus colegas sem deficiências desde que possível. Cada criança é diferente e a 
equipe do IEP determina o ambiente no qual os serviços são prestados. A criança deve permanecer na sala 
de aula regular com educação especial e serviços afins fornecidos na sala de aula regular a menos que haja 
indícios de que esse ambiente, mesmo com o apoio e serviços especiais, não possa suprir adequadamente 
as necessidades da criança.  
 
1. Direito a que seu filho estude com crianças sem necessidades especiais, desde que possível, conforme 

determinado pela equipe do IEP. 

2. Direito a que seu filho permaneça em um ambiente de educação regular, a menos que haja 
necessidade de sala de aula especial ou escola separada. A remoção de uma criança de uma sala de 
aula regular só deve ser feita quando a natureza ou a gravidade da deficiência impeça que a educação 
em sala de aula regular com o uso de auxílios e serviços complementares possa ser realizada de forma 
satisfatória. 

3. Direito ao acesso contínuo a colocações alternativas para que a remoção de um programa educacional 
regular possa ser uma situação menos restritiva. 

4. Direito aos serviços complementares como sala de recursos ou ensino itinerante para que seu filho 
possa permanecer em uma sala de aula regular durante a maior parte do dia letivo. 

5. Direito a ser colocado na escola onde seria matriculado caso não tivesse deficiência, salvo se o 
programa individualizado de educação exigir outra providência.  

6. Direito a participar de serviços e atividades não acadêmicas e extracurriculares como refeições, 
intervalos, aconselhamento, atividades esportivas e de grupos de interesses especiais da mesma forma 
que uma criança sem necessidades especiais. 

 
 
TUTORES: 
Tutor é a pessoa nomeada para um aluno cujo pai/mãe não possa ser identificado ou quando a criança 
esteja sob a tutela do estado, ou cujos pais não sejam localizados após esforços razoáveis empreendidos 
pela rede de ensino local.  

• Quando uma criança está sob a tutela do Estado, o tutor pode ser nomeado por um juiz que 
supervisione os cuidados da criança desde que o tutor atenda aos requisitos da IDEA.  
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• Quando a criança é um jovem desacompanhado conforme definido pela lei de assistência a 
indivíduos desabrigados (McKinney-Vento Homeless Assistance Act - 42 U.S.C. § 
1143a(6)), a rede local deve nomear um tutor conforme previsto nestes requisitos.  

• A rede de ensino deve empreender os melhores esforços para assegurar a nomeação de um 
tutor no prazo máximo de 30 dias após a rede determinar que a criança necessita de um 
tutor.  

O tutor não tem nenhum interesse pessoal ou profissional que conflite com os interesses do aluno 
apresentado, tem conhecimento e habilidades que garantem uma representação adequada do aluno, não é 
funcionário do Departamento de Educação da Georgia, da rede de ensino local nem de outro órgão 
envolvido na educação ou cuidados da criança. 
 

1. A rede de ensino deve ter um método para determinar se a criança precisa de um tutor bem como 
para nomear um tutor para a criança. 

 
2. O tutor pode representar a criança em todas as questões referentes à identificação, avaliação e 

colocação escolar da criança, e ao fornecimento de educação pública gratuita apropriada para a 
criança. 

 
 

COLOCAÇÃO EM ESCOLA PARTICULAR CUSTEADA COMO DESPESA 
PÚBLICA: 
A IDEA não exige que a rede de ensino pague o custo da educação (incluindo a educação especial e os 
serviços afins) do seu filho portador de deficiência em escola ou instituição particular se a rede de ensino 
ofereceu uma educação pública gratuita apropriada (FAPE) para seu filho e você optou por colocar a 
criança em escola ou instituição particular. Contudo, no caso de alunos matriculados em escolas 
particulares, a rede de ensino onde a escola estiver localizada deve incluir seu filho entre os alunos cujas 
necessidades são atendidas de acordo com as disposições da IDEA que regem as crianças colocadas pelos 
pais em uma escola particular. 

 
1. A rede de ensino não é obrigada a pagar o custo da educação (incluindo a educação especial e os 

serviços afins) de uma criança portadora de deficiência em escola ou instituição particular se a rede de 
ensino ofereceu uma educação pública gratuita apropriada (FAPE) para a criança e os pais optaram 
por colocar a criança em escola ou instituição particular. 

a. Quando uma criança é colocada pelo pai/mãe em uma escola de ensino fundamental particular 
sem fins lucrativos, a rede onde se encontra a escola particular deve considerar o aluno como 
uma criança habilitada quanto a toda disposição ou consideração da parcela proporcional dos 
recursos federais. Não há nenhum direito adquirido à educação especial e serviços afins 
quando a matrícula em escola de ensino fundamental ou médio é feita pelos pais nas 
circunstâncias acima descritas. 

 
2. Se uma criança portadora de deficiência que já recebeu educação especial e serviços afins da rede de 

ensino for matriculada pelos pais em uma escola de ensino fundamental ou médio sem o 
consentimento ou encaminhamento da rede de ensino devido a uma discordância quanto ao 
fornecimento do FAPE, um juízo ou juiz administrativo pode obrigar a rede de ensino a reembolsar os 
pais pelo custo da matrícula, se o juízo ou juiz administrativo julgar que a rede de ensino não havia 
oferecido oportunamente a educação pública gratuita apropriada para a criança antes da matrícula. 
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3. O custo do reembolso citado no parágrafo (2) acima pode ser reduzido ou negado se: (a) durante a 
reunião de IEP mais recente em que os pais estiveram presentes antes da retirada da criança da escola 
pública, os pais não informaram à equipe do IEP que rejeitavam a colocação proposta pela rede de 
ensino para fornecer educação pública gratuita apropriada para a criança, e também não informaram 
suas preocupações e intenção de matricular o filho em escola particular, à custa do governo, ou que, 
pelo menos 10 dias úteis (incluindo feriados em dias úteis) antes da retirada da criança da escola 
pública os pais deixaram de enviar notificação à rede de ensino da sua rejeição a colocação proposta 
pela rede de ensino para fornecer educação pública gratuita apropriada para a criança, incluindo uma 
explicação das suas preocupações e intenção de matricular a criança em escola particular, à custa do 
governo; (b) antes de os pais retirarem a criança da escola pública, a rede escolar enviou notificação 
escrita para os pais sobre sua intenção de avaliar a criança contendo uma declaração da finalidade 
apropriada e razoável da avaliação, porém os pais não apresentaram a criança para a avaliação; ou 
(c) por decisão judicial de que as ações empreendidas pelos pais não foram razoáveis.  

 
4. O reembolso não pode ser reduzido ou negado porque os pais deixaram de enviar a notificação 

mencionada no parágrafo (3) acima, se: 
a. O pai/mãe for analfabeto e não souber escrever em inglês;  
b. O cumprimento das exigências da notificação implica prejuízo físico ou emocional grave para 

a criança;  
c. A escola impediu o pai/mãe de enviar a notificação, ou  
d. O pai/mãe não recebeu esta notificação de direitos. 

 
 

PROCEDIMENTOS DE DISCIPLINA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS
Os funcionários da escola podem, por um máximo de dez dias letivos consecutivos, retirar uma criança 
com deficiência que viole o código de conduta estudantil da sua colocação atual para uma alternativa 
escolar apropriada provisória ou para outro ambiente, ou suspender a criança sem consultar a equipe do 
IEP do aluno. Os funcionários da escola também podem impor retiradas adicionais de dez dias no máximo 
em casos de incidentes separados de má conduta, desde que as retiradas não constituam mudança de 
colocação. 
 
Após uma criança ser removida da sua colocação atual durante um total de dez dias letivos, quer sejam 
consecutivos ou não, durante o mesmo ano letivo, a rede de ensino deve, durante os dias subsequentes à 
retirada naquele ano letivo, prestar os serviços que permitam que a criança continue a participar do 
programa geral de educação, embora sendo em outro ambiente, e avançar para atingir as metas 
estabelecidas no IEP da criança. 
 
No prazo de dez dias letivos após uma decisão de mudança de colocação de uma criança com deficiência 
causada por violação do código de conduta estudantil (exceto se a retirada for de menos de dez dias 
letivos e não houver mudança de colocação), a rede de ensino, o pai/mãe e membros relevantes da equipe 
do IEP devem examinar todas as informações importantes da ficha escolar do aluno, do IEP, das 
observações dos professores e as informações relevantes fornecidas pelo pai/mãe, para determinar: 

a. Se a conduta em questão foi causada ou teve alguma relação direta e substancial com a 
deficiência da criança, ou 

b. Se a conduta em questão foi resultado direto da falha da rede de ensino em implementar o 
IEP da criança. 
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Se os membros relevantes da equipe do IEP determinarem que alguma condição foi atendida, a 
determinação deve ser de que a conduta da criança é uma manifestação da sua deficiência. Se a conduta 
for resultado de uma falha da rede de ensino em implementar o IEP, a rede de ensino deve tomar 
providências imediatas para sanar essas falhas. 
 
Quando a conduta for uma manifestação da deficiência do aluno a equipe do IEP deve conduzir (ou rever 
se já existir) a avaliação de comportamento funcional (Functional Behavioral Assessment (FBA)) e 
desenvolver e implementar (ou rever e modificar) o plano de intervenção comportamental (behavioral 
intervention plan (BIP)) do aluno para tratar do comportamento de forma a impedir que ocorra no futuro. 

 
1. Se seu filho levar uma arma para a escola ou para uma atividade da escola; se seu filho 

intencionalmente portar ou usar drogas ilegais ou vender ou incitar a venda de uma substância 
controlada enquanto estiver na escola ou em uma atividade da escola; ou se seu filho causar lesão 
corporal grave em outra pessoa enquanto estiver na escola, nas dependências da escola ou em 
atividade organizada pela escola, os funcionários da rede de ensino podem requerer uma mudança 
de colocação do seu filho para (a) uma alternativa educacional provisória apropriada ou outro 
estabelecimento, ou suspender a criança durante 10 dias letivos no máximo (desde que essas 
alternativas possam ser aplicadas a crianças sem deficiências), ou para (b) uma alternativa 
educacional provisória apropriada durante o mesmo tempo que uma criança sem deficiência 
estaria sujeita à disciplina, durante um máximo de 45 dias, sem considerar se o comportamento  
foi ou não uma manifestação da deficiência. A alternativa de ensino deve ser determinada pela 
equipe do IEP.  

 
2. Os funcionários da escola podem considerar as circunstâncias especiais, caso a caso, ao 

determinarem se uma mudança de colocação é apropriada.  
 
3. Um ALJ pode decretar a mudança de colocação do seu filho para uma alternativa educacional 

provisória apropriada determinada pelo IEP durante um máximo de 45 dias se o ALJ determinar 
que a colocação atual do seu filho pode causar lesão no seu filho ou em terceiros; e determinar que 
a alternativa educacional provisória apropriada preenche os requisitos do parágrafo (5). 

 
4. A alternativa educacional provisória apropriada na qual seu filho for colocado de acordo com o 

parágrafo (1) ou (4) desta seção, deve: (a) ser selecionada de forma que seu filho possa continuar a 
receber os serviços de educação para participar do currículo geral, embora esteja em outro 
estabelecimento, e possa continuar a avançar nas metas estabelecidas no IEP; e (b) receber os 
serviços e modificações de um plano de avaliação de comportamento funcional e de intervenção 
de comportamento criado para evitar que esse comportamento se repita. 

 
5. Na hipótese de uma ação disciplinar sobre o comportamento do seu filho ser pleiteada, como 

descrito no parágrafo (1) ou no (4) desta seção, você recebe uma notificação a respeito com todas 
as salvaguardas acordadas nesta seção até no máximo a data da decisão sobre como proceder e, se 
possível, imediatamente, porém no máximo no prazo de 10 dias letivos após a data da decisão da 
ação, a rede de ensino, o pai/mãe e os membros relevantes da equipe do IEP devem conduzir uma 
revisão do relacionamento entre a deficiência do seu filho e o comportamento sujeito à ação 
disciplinar. 

 
6. Ao proceder à revisão descrita no parágrafo (6) desta seção, a rede de ensino, o pai/mãe e 

membros relevantes da equipe do IEP (conforme determinado pelo pai/mãe e a rede de ensino) 
devem rever todas as informações relevantes da ficha escolar do aluno, incluindo o IEP da criança, 
as observações dos professores e as informações relevantes fornecidas pelos pais para determinar 



Georgia Department of Education  
Kathy Cox, State Superintendent of Schools 

Revised March 2009 
Page 17 of 18 

(1) se a conduta em questão foi causada ou teve relacionamento direto e substancial com a 
deficiência da criança; ou (2) se a conduta em questão foi resultado direto da falha da rede de 
ensino em implementar o IEP. Quando a rede de ensino, o pai/mãe e membros relevantes da 
equipe do IEP determinarem que (a) ou (b) se aplica, a conduta é uma manifestação da deficiência. 

 
7. Se a determinação for de que o comportamento do seu filho não foi uma manifestação da 

deficiência dele, os procedimentos disciplinares relevantes para crianças sem deficiência podem 
ser aplicados ao seu filho da mesma forma que seriam aplicados às crianças sem deficiências, 
exceto que a criança: (a) deve continuar a receber os serviços de educação para participar do 
currículo geral, embora esteja em outro ambiente, e para continuar a avançar nas metas 
estabelecidas no IEP; e (b) deve receber os serviços e modificações criados visando tratar dessa 
violação de comportamento para evitar que esse comportamento se repita. 

 
8. Havendo uma determinação de que a conduta foi uma manifestação da deficiência, a equipe do 

IEP deve conduzir uma avaliação de comportamento funcional e implementar ou rever o plano de 
intervenção de comportamento, e revisá-lo se já existir. A criança deve voltar para a colocação de 
onde foi retirada, salvo se o pai/mãe e a rede de ensino concordarem em mudar a colocação como 
parte da modificação do plano de intervenção de comportamento. Para as circunstâncias descritas 
no parágrafo (1) ou no (4) acima, um ambiente alternativo provisório pode ser usado conforme 
determinado pela equipe do IEP. 

 
9. Se você solicitar uma audiência rápida de devido processo legal para uma ação disciplinar descrita 

no parágrafo (1)(b) ou no parágrafo (3) para contestar o ambiente educacional provisório 
alternativo ou a determinação da manifestação, seu filho permanece no ambiente educacional 
provisório alternativo até a decisão do ALJ ou até o vencimento do prazo estabelecido no 
parágrafo (1)(b) ou no parágrafo (3), o que primeiro ocorrer, salvo se você e o Estado ou a rede de 
ensino concordarem em contrário. A audiência rápida de devido processo legal deve ser realizada 
no prazo de 20 dias letivos contados da data do pedido de audiência, e deve produzir uma 
determinação no prazo de 10 dias letivos após a audiência; uma reunião de sessão de resolução 
deve ocorrer no prazo de sete dias da data em que a audiência foi solicitada e a audiência pode ser 
realizada a menos que a questão tenha sido resolvida a contento de ambas as partes no prazo de 
15 dias do recebimento do pedido de audiência. A decisão de uma audiência rápida de devido 
processo legal está sujeita a recurso. 

 
10. Quando é pedida uma audiência rápida de devido processo legal para tratar da colocação resultante 

de violação do código de conduta, a criança deve permanecer no ambiente educacional provisório 
alternativo até a decisão do ALJ ou até o vencimento do prazo definido, o que primeiro ocorrer, 
salvo se o pai/mãe e o Estado ou órgão local concordarem em contrário. 

 
11. Se for determinado que uma criança não está habilitada para receber educação especial e serviços 

afins e ela violou o código de conduta estudantil, mas a rede de ensino tinha conhecimento antes 
da ocorrência do comportamento que a criança era portadora de deficiência, a criança pode 
reivindicar as proteções descritas na notificação. Uma rede de ensino tem conhecimento de que a 
criança pode ser uma criança com deficiência se: 
a. O pai/mãe da criança manifestou por escrito aos supervisores, administradores ou professores 

da criança, preocupação de que a criança necessite de educação especial e serviços afins. 
b. O pai/mãe solicitou que a criança fosse avaliada quanto à sua habilitação para receber 

educação especial e serviços afins previstos na IDEA. 
c. O professor da criança ou outras pessoas da rede de ensino expressaram preocupação 

específica quanto ao padrão de comportamento da criança para o diretor de educação especial 
ou para outros supervisores da rede de ensino. 
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A rede de ensino não tem conhecimento se: 
a. O pai/mãe da criança não permitiu que a criança fosse avaliada  
b. O pai/mãe recusou a educação especial e serviços afins 
c. O pai/mãe revogou o consentimento para o fornecimento de educação especial e serviços  

afins ou 
d. A criança foi avaliada e determinada como não sendo criança com uma deficiência qualificada 

a receber os serviços previstos na IDEA. 
 
 
Para mais explicações sobre estes direitos entre em contato com o diretor de educação especial da sua 
rede de ensino.  
 
 
Ou procure o Georgia Department of Education, Divisions for Special Education Supports and Services, 
Suite 1870, Twin Towers East, Atlanta, Georgia 30334-5010, (404) 656-3963 ou 1-800-311-3627 ou 
www.gadoe.org. O Sistema Regional de Recursos de Aprendizado da Geórgia (Regional Georgia 
Learning Resource System (GLRS)) também fornece informações por telefone (1-800-282-7552), ou no 
site www.glrs.org. 
 
 
No estado da Georgia, os regulamentos sobre educação especial são divulgados no site do Departamento 
de Educação da Georgia: http://www.gadoe.org/pea_board.aspx?PageReq=PEABoardRules. 

http://www.gadoe.org/
http://www.glrs.org/
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