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Facilitação do IEP

A Facilitação do Programa de Educação 
Individualizada (IEP) é uma opção disponível 
para pais e staff da escola quando ambos 
concordam que seria importante ter uma 
pessoa neutra — o Facilitador do IEP — 
presente em uma reunião do IEP para 
auxiliá-los na discussão de questões 
relativas ao IEP. A maioria das reuniões do 
IEP não precisa dos serviços de um 
Facilitador do IEP. Normalmente, um 
Facilitador do IEP é trazido para situações 
em que os pais e o staff da escola estejam 
tendo dificuldades de comunicação um com 
o outro sobre as necessidades do estudante. 
O Facilitador do IEP auxilia na criação de 
uma atmosfera de boas relações e na 
concepção bem-sucedida de um IEP para o 
estudante. Serviços de facilitação estão 
também disponíveis para reuniões do IFSP 
para serviços de intervenção precoce, 
serviços de pré-escola e reuniões de GIEP 
para estudantes superdotados.
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Função do Facilitador

O Facilitador:

• Ajuda a equipe de IEP a se concentrar nas 
necessidades do estudante.

• Pode auxiliar na criação de uma agenda geral 
e assistir na geração de regras 
básicas para a reunião, com 
a concordância de todos os 
membros da equipe de IEP.

• Auxilia a equipe de IEP 
a resolver conflitos e 
discordâncias que surgem 
durante a reunião. O 
Facilitador do IEP normalmente não aborda 
disputas não relacionadas ao IEP.

• Ajuda a manter a comunicação aberta entre 
todos os membros da equipe de IEP.

• Desenvolve comunicação e escuta eficazes.

• Ajuda a manter os membros da equipe de IEP 
focados em suas tarefas e dentro do tempo 
previsto para a reunião.

• Mantém a imparcialidade e não toma partido 
de nenhuma das partes, não faz acusações ou 
determina se uma decisão em particular está 
certa ou errada.

• Esclarece pontos de acordo ou discordância.

• Assegura que a reunião esteja voltada para  
o estudante.

• Não impõe uma decisão para o grupo.

• Não é um membro da equipe de IEP.

• Não preside a reunião ou redige o IEP.
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Benefícios de uma  
Facilitação do IEP

Uma Facilitação do IEP:

• Cria e melhora a comunicação entre os 
membros da equipe de IEP e entre pais e 
escolas.

• Oferece oportunidades para os membros da 
equipe de IEP resolverem os possíveis  
conflitos surgidos.

• Estimula pais e professores a identificar  
novas opções para enfrentar problemas não 
resolvidos.

• Atua como um mecanismo mais viável 
economicamente para resolução de disputas  
do que procedimentos formais como audiências 
do devido processo legal.

• Normalmente é um mecanismo menos 
estressante para a resolução de disputas.

• Apoia a participação plena de todas as partes.

Preparação da família para 
uma Facilitação do IEP

Uma boa preparação é um passo 
importante para uma reunião de 
IEP bem-sucedida. As sugestões a 
seguir podem ajudar as famílias na 
preparação. As famílias podem:

• Fazer uma lista dos pontos fortes e 
necessidades de seu filho e ainda suas 
principais preocupações sobre a educação de 
seu filhon.

• Preparar uma lista por escrito das questões 
que deseja discutir e perguntas que gostaria  
de fazer.
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• Levar em conta como as deficiências de seu 
filho afetam sua educação.

• Considerar se o seu filho vem fazendo 
progressos com seu programa atual. Fazer uma 
lista do que você acha que está funcionando e 
o que não está funcionando.

• Solicitar uma cópia do Relatório de Avaliação 
mais recente de seu filho e IEP da escola e 
analisá-los antes da reunião para assegurar 
que ainda representa um quadro preciso e 
completo de seu filho.

• Estar interessadas em ouvir atentamente 
e considerar possíveis soluções e opções 
discutidas na reunião.

• Comparecer a um workshop ou treinamento 
realizado pelo seu Centro Local de Informações 
aos Pais e Treinamento (PTI) (listados 
abaixo) para conhecer suas funções e 
responsabilidades como um membro da equipe 
de IEP. Um membro do staff do PTI poderá 
responder às suas perguntas e ajudar na 
preparação para a reunião.

• Contatar a ConsultLine de Educação Especial 
(800-879-2301) para conversar com um 
especialista que poderá ajudar a entender seus 
direitos em relação aos serviços de educação 
especial de seu filho.

• Saber mais sobre suas funções e 
responsabilidades como membro do IEP 
entrando em contato com seu centro de pais 
local para mais informações.

	� Centro de Educação dos Pais e Liderança de 
Defensoria (866-950-1040)

	�Mission Empower (855-825-0788)

	�Hispanos Unidos para Niños Excepcionales/
Philadelphia (215-425-6203)
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Facilitação do IEP

Perguntas mais frequentes sobre  
Facilitação do IEP

Como eu solicito uma Facilitação do IEP? 
Os pais ou a escola podem solicitar uma 
Facilitação do IEP e encaminhá-la para o 
Escritório para Resolução de Disputas (ODR). 
Entretanto, como o processo é voluntário, ambas 
as partes devem estar de acordo. Este formulário 
está disponível no ODR, ou on-line no website do 
ODR (www.odr-pa.org).

Quando as Facilitações do IEP são agendadas? 
As equipes de IEP interessadas na Facilitação do 
IEP devem enviar os formulários de solicitação 
preenchidos e assinados ao Escritório para 
Resolução de Disputas (ODR) assim que tenham 
conhecimento de que gostariam de ter um 
facilitador na reunião. O ODR acha preferível que 
a solicitação seja feita pelo menos duas semanas 
antes da reunião, pois o ODR entende que 
reuniões de IEP algumas vezes são agendadas 
em um prazo menor. O ODR fará todas as 
tentativas possíveis para localizar um facilitador 
que esteja disponível no período escolhido pela 
equipe de IEP. Se nenhum facilitador estiver 
disponível nesta data, a equipe de IEP talvez 
precise agendar uma nova data ou prosseguir 
sem o facilitador. Como acontece em qualquer 
reunião de IEP, a reunião de Facilitação do IEP 
é agendada pela escola em um local e hora 
mutuamente acordados por todos os membros 
exigidos da equipe de IEP.

Como eu serei notificado sobre a reunião de 
Facilitação do IEP? 
A notificação sobre uma reunião de facilitação 
do IEP acontece da mesma forma de qualquer 
outra reunião de IEP. A escola ainda é exigida a 
fornecer aos pais o aviso apropriado da reunião 
de IEP, incluindo a finalidade, hora, local e a lista 
de quem são os convidados.



5

Quem comparece à reunião de IEP?  
O comparecimento a uma reunião de facilitação 
do IEP acontece da mesma forma que qualquer 
outra reunião de IEP. Os membros exigidos da 
equipe de IEP comparecem à reunião, além do 
Facilitador. Como acontece em reuniões sem 
facilitação, os pais têm a opção de convidar 
um defensor ou outras pessoas que detenham 
conhecimento ou tenham alguma expertise 
especial em relação à criança.

Existe algum custo para a reunião de  
facilitação do IEP? 
Não existe nenhum custo para os pais, escolas 
ou agências de intervenção precoce para as 
facilitações relacionadas à educação especial. 
A escola arca com os custos dos serviços 
de facilitação para reuniões de GIEP para 
os estudantes que recebem Educação para 
Superdotados.

O que acontece se a Facilitação do IEP não for 
bem-sucedida? 
Como acontece em qualquer reunião de IEP, se 
as partes presentes em uma reunião Facilitada 
de IEP não forem capazes de resolver as 
discordâncias, impedindo a elaboração de um 
IEP mutuamente acordado, as partes estão 
livres para buscar outras formas de resolução de 
disputa, como mediação ou audiência do devido 
processo legal.

O facilitador do IEP toma decisões pela 
equipe? 
Não. A função do Facilitador é empenhar-se 
ao máximo para garantir que a equipe esteja 
se comunicando de modo que a equipe de 
IEP, não o Facilitador, possa desenvolver um 
IEP apropriado para o estudante. O Facilitador 
também auxilia na oferta de sugestões para 
resolução de conflitos que possam estar 
impedindo que a equipe entre em acordo sobre 
vários componentes do IEP. Os membros da 
equipe de IEP permanecem como os únicos 
tomadores de decisões.
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